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REDAKTIONSPRINCIPPER FOR DANMARKS KIRKER
INTRODUCTION IN ENGLISH p. 16
Nedenfor gives en oversigt over opbygningen af den enkelte kirkebeskrivelse, der fordeler sig på føl
gende hovedafsnit: historisk indledning, kirkegård og bygninger, glas-, lofts- og kalkmalerier, inven
tar, gravminder, kilder og henvisninger. Denne oversigt samt kirkebeskrivelsernes billedtekster er for
Svendborg Amts vedkommende oversat til engelsk. Endvidere gives et engelsk resumé ved beskrivelsen
af hver kirke.

INDLEDNING
Danmarks Kirker bragte i det først udkomne
amtsbind, Præstø (1933), et forord, som beretter
om studiet af vore gamle kirker og om forhisto
rien til og hensigten med dette storværk. Må
let var, og er, ikke, at værket skal overflødiggøre
yderligere arbejde med det enkelte monument
eller dele heraf, det søger tværtimod at skabe et
hjælpemiddel for alle, som videnskabeligt, i be
varingsøjemed eller som amatører vil beskæftige
sig med kirkerne, der i højere grad end nogen
anden monumentgruppe vidner om landets hi
storie gennem 1000 år.
Det nævnte forord fulgtes af en vejledning, der
redegjorde for de redaktionelle principper bag
opbygningen af den enkelte kirkebeskrivelse. Sy
stemet, der har været gældende siden, tilstræber
ensartethed, således at den, der søger oplysninger
om et bestemt emne eller område, finder det be
handlet på samme plads inden for den redaktio
nelle rækkefølge.
Hver kirkebeskrivelse begynder med en histo
risk indledning forud for de fire hovedafsnit (byg
ning, kalkmalerier, inventar og gravminder) og af
sluttes med kilder og henvisninger. Et let forstå
eligt sprog tilstræbes, men fagord kan ikke undgås,
når den enkelte beskrivelse skal være forholdsvis
kortfattet. For at forklare betydningen af disse
specielle ord og begreber blev der fra og med
den tredje amtsudgivelse, Tisted (1940), indført
en fagordbog; endvidere forsynedes indledningen
med illustrationer (fig. 2‑4), der viser, hvorledes en

romansk kirke ofte blev helt ændret i gotisk tid.
Fagordbogen udbygges stadig og har på en lang
række punkter overtaget den oprindelige indled
nings forklaringer. Ønsket om rimeligt kortfat
tede beskrivelser er tillige begrundelsen for ikke
at omtale fraværet af bestemte, almindeligt fore
kommende detaljer. F.eks. nævnes det ikke, hvis
et hvælv er uden overribber. Det tilstræbes lige
ledes at undgå unødige gentagelser ved ikke altid
at beskrive forhold eller detaljer, som må anses for
normen i den pågældende periode, mens enhver
afvigelse fra det sædvanlige opregnes. Eksempler
herpå er anført i nedenstående redegørelse for
beskrivelsens hovedafsnit. Disse rummer sammen
med fagordbogen nøglen til landsbykirkernes be
skrivelse. For bykirkernes vedkommende gælder
samme redaktionsprincipper, men disse monu
menter frembyder for bygningens vedkommende
oftest så komplicerede forhold, at systemet må til
passes de særlige forhold.
Ved skønsmæssige dateringer (f.eks. o. 1500) un
derforstås en margin på 25 år til hver side. Gen
stande, som er kommet til museer eller på anden
måde er bevaret uden for kirken, angives med
det særlige tegn * foran stikordet, mens de for
svundne, herunder bygninger og bygningsdele,
som kendes gennem beskrivelser eller på anden
måde, udmærkes ved †. Tegnene * og † benyttes
endvidere som symboler i forbindelse med per
soners fødsels‑ og dødsår.
Rækkefølgen af kirkebeskrivelser inden for det
enkelte amt svarer til ordningen i femte udgave af
Traps Danmarksbeskrivelse (Trap), i overensstem
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melse med de principper, som fastlagdes ved vær
kets start. Af hensyn til de allerede udgivne amter
har man ikke fundet det hensigtsmæssigt at følge
de ændringer i landets hidtidige amtsinddeling,
som blev følgen af kommunalreformen 1970 og
senere.
Ud fra ønsket om at gøre værket mere tilgæn
geligt for udenlandske læsere er denne indled
ning og beskrivelsernes billedtekster oversat til
engelsk; kirkebeskrivelserne vil ydermere være
ledsaget af et resumé.
HISTORISK INDLEDNING
Indledningen redegør, hvor det er muligt, for kir
kens grundlæggelse og anfører oplysninger om
dens administrative og økonomiske historie samt
ejerforhold. Det sidste, der giver sig til kende i be
siddelsen af patronatsretten og (til tider) kirketi
enden, kræver en kort almen redegørelse:
Middelalderkirkerne er almindeligvis opført
af lokale jordbesiddere, der tilvejebragte bygge
grund, -materialer og præstejord og til gengæld
opfattede sig som en art ejere af kirken. Med ind
førelsen af tiende i begyndelsen af 1100’erne blev
der etableret kirkesogne, hvis beboere generelt
fik medansvar for bygningernes opførelse og ved
ligeholdelse, idet denne nye, almene skat ikke blot
tilkom præsten og bispen, men også kirkebyg
ningen, hvis tredjedel af tienden (bygningstienden)
grundlæggerne og deres arvinger endnu i Valde
marstiden må have gjort fordring på. Men med
kirkens nye, kanoniske lovgivning indskrænkede
paverne de verdslige bygherrers beføjelser til en
patronatsret, som ikke bundede i ejendomsret, og
som foruden rene æresrettigheder kun gav kirke
patronen ret til ved præstevakance at præsentere
en kandidat for stiftets biskop, dvs. en præsenta
tionsret. En stadig bredere indsats ved kirkebyg
geriet bidrog i løbet af 1200’erne til reelt at fri
gøre bygningstienden fra patronerne. Fra o. 1300
indgik den til en selvstændig bygningsfond (fabrica),
forvaltet af to kirkeværger, som valgtes af sognet
og var underlagt sysselprovstens tilsyn. Patroner
ne trængtes ikke kun ud af bygningsforvaltnin
gen; arvedelinger førte til opsplitning og dermed
svækkelse af præsentationsretten, som i nogle

sogne søgtes udøvet nærmest kollektivt som et
sognepatronat.
I senmiddelalderen var flere sysselprovstier ble
vet nedlagt, og tilsynet med kirkebygningen og
den årlige revision af kirkernes regnskaber var
overdraget herredsprovster, udnævnt af bisperne.
Langt de fleste kirkers patronatsrettigheder var
ligeledes overgået til stiftsbisperne. Enkelte var
dog knyttet til adelsgårde, mange kirker lå un
der kongens patronat (således de fleste bykirker),
og endelig var mange kommet under patronat af
gejstlige institutioner såsom klostre og kapitler.
Disse fik næsten altid deres patronatsret udbygget
med en annektering (inkorporation) af kirken eller
rettere af dens præsteembede (præstebordet), såle
des at betjeningen kunne overlades en lavtlønnet
vikarpræst (evt. en munk) og det overskydende
tilfalde institutionen. I særlige tilfælde kunne in
korporationen også omfatte kirkens bygnings
fond og dens tiende. Institutionen måtte i givet
fald påtage sig ansvar for at vedligeholde og ud
styre sognekirken.
Med reformationen overtoges bispernes befø
jelser og rettigheder af kongen, der hermed fik
patronatsret til næsten alle rigets kirker. Følgende
Luthers tanker om menighedsindflydelse afstod
kongerne dog indtil enevælden fra at indsætte
præster. Det overordnede tilsyn med kirkebyg
ningerne bevaredes stort set uændret, idet kon
gen respekterede de endnu eksisterende syssel
provsters rettigheder og pligter. I de øvrige dele
af landet blev tilsynet overdraget særligt udpegede
stiftslensmænd, hvis arbejde på dette område dog
allerede fra o. 1580 lagdes ud til den almindelige
lensmandsadministration. Dette gav sig i Chri
stian IV’s tid (1588-1648) typisk til kende ved
kongens og den stedlige lensmands våbener på
nyanskaffet kirkeinventar.
De få adelspatroner fik nu udvidet deres be
føjelser til en egentlig kaldsret (præsteindsættel
se), ligesom de fik råderet over bygningstienden
– imod at holde kirken ved lige – og således re
elt fremstod som kirkeejere. Deres antal var be
skedent indtil enevælden, da rigets pengenød
søgtes imødegået ved, at kongen realiserede en
række værdier. Domkapitlerne, og dermed sys
selprovstierne, blev nedlagt, og i løbet af en år
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række solgtes næsten alle landets kirker til private.
Kirkerne blev ofte købt af den lokale herregård
eller indgik i et baroni eller grevskab. Men også
velaflagte byboer, studeprangere og kroholdere
købte og spekulerede i kirker, ligesom det fore
kom, at en kirke erhvervedes af et antal sogne
beboere eller af sognet i fællesskab (en art nye
sognepatronater). Det sidste forekom især efter
o. 1800, da kirkeejerskabet kom under kritik og
1809 blev modificeret ved kaldsrettens reduktion
til en forslagsret (jus proponendi). Den ophævedes
med grundloven 1849, og kirkeejerne benævntes
herefter kirketiendeejere. Endelig afløstes tienden
1903 ved en lov, der også gav tilskyndelse til kir
kernes overgang til selveje. Inden 1915 var over
halvdelen af landets kirker selvejende, hvilket nu
gælder så godt som alle kirker.
Den historiske indledning giver ikke fuldstæn
dige lister over patroner og kirkeejere, specielt
ikke når kirker var fast tilknyttet godser eller
større gårde, idet disses ejere let kan findes i Trap.
Som et minimum søges klarlagt tidspunktet for
kirkens overgang fra offentlig til privat eje og for
overgang til selveje ifølge loven af 1903.
Indledningen anfører endvidere oplysninger
om katolske værnehelgener samt helgennavne knyt
tet til sidealtre. Hellige kilder i kirkens umiddelbare
nærhed omtales, ligesom forsvundne kirker og ka
peller i sognet nævnes her, hvis deres nærmere
lokalisering og bygning er uoplyst. Sagn knyttet
til kirken refereres kort. Af kaldshistorien oplyses
hovedsageligt, hvornår det pågældende sogn har
været anneks eller hovedsogn til andre sogne.

KIRKEGÅRDE OG BYGNINGER
Først omtales kirkernes beliggenhed; deres plads
i forhold til den omgivende bebyggelse ses på
landsbyplaner, kopieret efter originalerne i Kortog Matrikelstyrelsen. Hvor sådanne forlæg ikke
har været til stede, er anvendt udsnit af ældre
landkort.
Herregårde, voldsteder og oldtidshøje nævnes,
hvis de findes i kirkens nærhed.
Kirkegårdenes gamle grænser er med omtrent
lig nøjagtighed gengivet på de gamle kort,
mens kirkegårdsudvidelser og købstædernes an
nekskirkegårde så godt som udelukkende er fra
1800-1900’erne. Fritliggende bygninger på eller ved
kirkegårdene såsom benhuse og ligkapeller be
handles i forbindelse med disse, og her omtales
også eventuelle gabestokke og halsjern.
Til hver bygningsbeskrivelse hører en grund
plan og eventuelt et tværsnit. Grundplanerne er
optaget i målestok 1:100 og gengives i 1:300.
Kirkernes forskellige bygningsafsnit og byggepe
rioder er skraveret efter et kronologisk system,
som fremgår af signaturoversigten fig. 1. Hvis in
tet andet er angivet, vender nord opad. Planerne
er rene bygningstegninger, og inventar – bort
set fra eventuelle middelalderlige, murede altre,
podier til døbefonte eller bænke – er i regelen
udeladt. Bjælkelofter (og tagværker) er heller
ikke medtaget, hvorimod hvælvingernes ribber
og buer er vist med punkterede linjer, profile
rede ribber med tredobbelte linjer. I vinduer er
jernrammer vist ved én, trækarme ved to streger;

a

b

c

d

e

f

g

h

Fig. 1. Kirkeplanernes signaturer. a. Romansk tid, o. 1050‑1250. b. Tilføjelser fra romansk tid. c. Gotisk tid, o.
1250‑1550. d. Renæssancetid, o. 1550‑1630. e. Efter 1630. f. Formodet renæssancetid. g. Er to sammenstødende
mure med ensartede signaturer ikke samtidige, vises dette ved, at murflugtslinjen af den ældre mur er fortsat gen
nem sammenstødet eller ved vendt signatur. h. Kendes tilmurede åbningers form ikke nøjagtigt, angives dette ved,
at alderssignaturerne mødes uden skillestreger. Brudlinje i mur med ensartet signatur angiver et byggestop.
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Fig. 2. Skematisk fremstilling af en romansk landsbykirke af kamp og brudsten i dens oprindelige tilstand. Hele
bygningen, der består af apsis, kor og skib, hviler på sokkel med to fremspring, det underste et almindeligt, retkantet
skifte, det øverste skråkantet. Murene dækkes af puds. På skibet viser afskallet puds, at kirkens hjørner og (rund
buede) muråbninger er sat af kridt- eller frådstenskvadre af meget vekslende størrelse og format, mens murværket
ellers er af rå og kløvet kamp i temmelig jævne skifter; et par steder har man udnyttet småt, flageagtigt materiale
ved at stille stenene skråt, ‘opus spicatum’. I lysningen af de små, højtsiddende vinduer, der udvider sig tragtformet
til begge sider, er der ved opførelsen indmuret egetræsrammer. Døren har rundbuet stik af kilesten. I det indre ses
kirkens hovedalter stående i den med halvkuppelhvælv dækkede apsis samt, mellem kor og skib, triumfbuen, der har
skråkantede kragbånd og flankeres af sidealternicher, hver med sit sidealter; ved langvæggene er murede bænke. I kor
og skib er der flade lofter af planker, sømmet på undersiden af bjælkerne eller lagt ovenpå. Tagværket karakteriseres
ved, at spærene, der foroven sammenholdes af hanebånd, ved hjælp af skråstivere er forstøttet ned på loftsbjælkerne
(bindbjælkerne), under hvis fremspringende hoveder der som lukke i tagskægget er fastgjort sugfjæle, notet i mur
remmen (jf. fig. 28); de øvrige samlinger er bladede eller delvis tappede. Tagbeklædning af spån eller ‘tagpander’ af
ældste type. Tegnet 1944 af C. G. Schultz.

dørene er derimod behandlet som åbninger, hvis
enkelte led er ført igennem som punkterede lin
jer. Ommuringer er angivet ved ændret skrave
ring, senere tilmurede åbninger ved optrækning
af konturerne, for så vidt disse kendes, eller kun
ved veksling i signaturerne (jf. undertekst til fig.
l); sidder to åbninger, f.eks. dør og vindue, over
hinanden, således at de skærer hinanden i planen,
er den øverste vist ved punkterede linjer uden

skravering. I bygningsdele med flere stokværk er
kun det nederste gengivet i hovedplanen. Tvær
snittene er tegnet i målestok 1:50 og gengives i
1:150. De er som regel lagt i skibets østligste fag
og set mod øst, således at triumfvæggen tegner
sig i opstalt. Hvad der gennem triumfbuen måtte
kunne skimtes af koret, er ikke medtaget, og in
ventar er udeladt ligesom på planerne. Gengivel
sen af tagmateriale, lægter og nye tagværker gør

Indledning

11

Fig. 3. Samme kirke i slutningen af middelalderen, efter flere ombygninger helt gotisk præget. I tiden o. 1350‑1450
har det romanske skib fået to fag krydshvælvinger af munkesten. Som støtte for disse er der ved væggene rejst dob
beltfalsede piller, der i vederlagshøjde er afsluttet med kragbånd, hvis profil består af skråkant over rundstav, adskilt af
et almindeligt skifte. Skjoldbuerne ved væggene og den tværgående gjordbue, der alle er spidsbuede og helstens brede,
kantes af rundstave langs de halvstens hvælvingskapper. De halvstens ribber er uprofilerede. Af langhusets romanske
vinduer er det vestre par blevet dækket af hvælvingspiller og derfor tilmurede; kun det østre par har endnu kunnet be
nyttes. O. 1500 er kirken blevet omdannet til en sengotisk langhuskirke, idet apsis og kor er blevet nedbrudt og skibet
forlænget to fag mod øst. I stedet for sokkel har det nye bygningsafsnit en kraftig syld af store kampesten. I murværket,
der står blankt, er en del romanske kridt‑ og frådstenskvadre blevet genanvendt og ses uregelmæssigt fordelt i bælter,
men ellers er materialet munkesten i munkeskifte, de mørkbrændte sten formuret som bindere, der enkelte steder
danner en slags rudemønster. I syd ses i hvert af de to fag et stort falset, fladbuet vindue; et tilsvarende har samtidig
fortrængt det sydøstligste af skibets romanske vinduer. I det indre er de samtidige hvælv indbygget i væggene, hvorfor
hvælvingspiller og særlige skjoldbuer mangler. Kun i sammenstødet med det østligste af de ældre hvælv i skibet har
det været nødvendigt at opføre en ekstra gjordbue, hvilende på spinkle vægfremspring. Hvælvingerne er i øvrigt af
samme type som skibets, dog mangler der rundstave langs kappekanterne. Op ad østvæggen ses kirkens hovedalter.
Ved samme lejlighed er det romanske skibs mure blevet forhøjet, og hele bygningen har fået muret gesims, bestående
af to udkragede skifter, samt nyt tagværk og nye gavle.Tagværket, der har to lag hanebånd, er af krydsbåndstype. Hvert
krydsbånd er forneden bladet til den korte, vandrette spærsko, krydser den på denne rejste spærstiver samt, højere op
pe, det underste hanebånd og er med sin anden ende bladet fast til det modsatte spær. Gavlene har kamtakker, afdæk
ket med munketegl (munke og nonner); hele taget er hængt med det samme materiale. Foran syddøren er der rejst et
våbenhus. Døren, der er falset, er rundbuet med spidsbuet spejl. Gavlens dekoration består af syv højblændinger med
varierende afdækninger – aftrappet, vandret, spærstikformet og spidsbuet. De hertil svarende syv kamtakker afsluttes
foroven med svage, vandrette udkragninger, ‘bryn’, og er hængt med munketegl. I denne sengotiske langhuskirke har
der ikke været noget egentligt, arkitektonisk markeret skel mellem kor og skib som i den ældre, romanske. I stedet
har det som kor tjenende østligste fag været adskilt fra resten af kirken ved et trægitter (ikke vist på tegningen), foran
hvilket eventuelle sidealtre har været anbragt. Tegnet 1944 af C. G. Schultz.
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ikke fordring på punktlig nøjagtighed. Hvor det
skønnes rimeligt, er vinduer og ejendommelige
enkeltheder uden for snittet projiceret ind på
tegningen.
Bygningsbeskrivelsernes orden er aldersfølgen, de
ældste dele først, de yngste sidst; også ombygnin
ger, for så vidt de er af større omfang, er indføjet
i deres historiske rækkefølge; dog behandles byg
ningsafsnit, der er genopført af oprindeligt ma
teriale og på oprindelig plads (f.eks. apsis, kor), i
sammenhæng med de oprindelige. Er bygnings
delene jævngamle, eller er aldersfølgen usikker,
går beskrivelsen i reglen fra øst mod vest, fra ne
den og opefter, fra det ydre til det indre; tårnets
underrum beskrives dog før trappehuset og de
øvre stokværk.
Ved omtalen af de romanske kirkebygninger
beskrives således kun, hvad der er bevaret fra den
ældste byggeperiode, og på lignende måde næv
nes i gotiske eller senere bygningsdele kun de
enkeltheder, der er jævngamle med murene. At
en romansk kirke har fået senmiddelalderlige ge
simser eller kamtakker på gavlene, omtales altså
først i afsnittet om gotiske ændringer, og på til
svarende måde er eftermiddelalderlige ændrin
ger og tilføjelser oftest behandlet i et selvstæn
digt afsnit. Forsvundne (til)bygninger omtales
sædvanligvis efter de eksisterende; en fast und
tagelse er spor efter trækirker. Gennemgangen af
kirkebygningernes enkelte afsnit følges af en re
degørelse for eftermiddelalderlige istandsættel
ser og vedligeholdelser såvel som for eventuelle
hovedrestaureringer. Herefter behandles alle tag
værker, og undertiden vil det på dette sted være
hensigtsmæssigt at give en tilsvarende samlet be
handling af gulve, vinduer og opvarmning. Byg
ningsbeskrivelsen afsluttes med en kort oversigt
over kirkens nuværende tilstand. Til slut nævnes
solure og vindfløje.
Ved bygningsbeskrivelsen er det underforstået,
at almindelige (sen)gotiske hvælvingskapper altid
er halvstens tykke, ligesom de ribber, hvis bredde
angives som halv- eller kvartstens, er retkantede
og uprofilerede.
De mål, der gives på romanske murhøjder, er
kun omtrentlige, især da terrænet oftest er hævet
og murenes øvre skifter ændrede eller ommu

rede; adskillige mål er ikke noteret i teksten, men
fremgår af tegningerne. Murstensmål medtages, så
vidt det er muligt og skønnes af værdi. Angåen
de de vigtigste skiftegangstyper og enkeltheder
som blændinger, døre, gavle, hvælvinger, vinduer
m.m. henvises til fagordbogen og dens illustra
tioner.
GLASMALERIER, LOFTSMALERIER OG
KALKMALERIER
Glasmalerier samt lofts- og kalkmalerier behand
les almindeligvis i selvstændige afsnit og såle
des, at malerierne inden for den enkelte gruppe
skildres i kronologisk rækkefølge. Såfremt der
kun foreligger sparsomme oplysninger, kan disse
være indføjet som et sidste afsnit under bygnin
gen.
Kalkmaleribeskrivelsen indledes som oftest med
en redegørelse for fremdragelse og restaurering.
Omtalen af den enkelte udmalings billeder be
væger sig fra øst mod vest i overensstemmelse
med værkets almindelige princip, dog således, at
hensyn til en eventuel ikonografisk rækkefølge
tilgodeses. Hører forsvundne malerier sammen
med sådanne, som endnu er synlige, hvad enten
dette er i selve kirkerummet eller på overvæg
gene, behandles de i sammenhæng.
INVENTAR
Beskrivelserne af kirkernes inventar er ordnet i
rækkefølge fra øst til vest, fra alter til klokker, om
end med visse afvigelser, som vil fremgå af føl
gende oversigt over de enkelte grupper.
alterborde (med helgengrave og relikviegemmer), si
dealterborde (med do.), alterbordsforsider og ‑pane
ler (antemensaler), alterklæder
altertavler, sidealtertavler, løse helgenfigurer og mindre
krucifikser
altersølv (kalk, disk, oblatæske, alterkande), herunder
berettelsestøj (sygekalk m.m.)
alterstager og andet mindre alterudstyr, såsom alterbø
ger, bogstole, alterbordskrucifikser, monstranser, rø
gelseskar, akvamaniler, vandkedler, processionsstager
og ‑kors, messehagler, bispestave, signeter, skriftetav
ler, messeklokker, brudesølv osv.
alterskranker (knæfaldsskranker)
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Fig. 4. Skematisk fremstilling af en typisk dansk landsbykirke. Den oprindelige kirke består af kor og skib bygget
af røde munkesten. På langsiderne er en kraftig sokkel, ofte med flere led, ved hjørnerne afskåret af lisener,
der foroven afsluttes med gavlkonsoller af hyppigst fem afrundede udkragninger. Endvidere afbrydes soklen af
portalfremspringene, der omfatter de mangefalsede døråbninger på begge skibets sider, og af en lille ‘præstedør’ i
koret. Portalerne har ofte trekvartrunde søjlestave med kapitæler og baser udskåret i teglsten. Koret har sjældent
apsis, men hyppigt i østgavlen et trekoblet vindue af let spidsbuet form og med smigede false. Også langsidernes
vinduer er af romansk plantype; rundbuede stik kan være omgivet af løber- og savskifter. Gesimserne kan være
buefriser på profilerede konsoller, rudefriser e.l.; gavlene, hvoraf skibets gamle vestgavl ofte findes bevaret i tårnet,
har blændingsdekorationer og meget ofte siksakmurværk. I nyere tid er de oprindelige vinduer ofte tilmurede
og nye og større indhuggede. De oprindelige tagværker er sjældent bevarede, men undertiden findes aftryk i
gavlene af den gamle tagstol, der har hanebånd og skråstiver fra spær til bjælke, eller enkelte genanvendte gamle
tømmerstykker i den i senmiddelalderen eller senere fornyede tagkonstruktion. Hen imod middelalderens slutning
er hyppigt ved vestgavlen bygget et tårn, hvis svære mure hviler på en uregelmæssig syld af store kampesten. På
siden af tårnet står et trappehus, hvori en vindeltrappe til de øvre stokværk er anbragt. Tårngavlene har kamtakker,
og blændingsdekorationerne er hyppigt anbragt i vandrette bælter. I samme periode er foran en af skibets døre
bygget et våbenhus, og undertiden er der lagt et sakristi op mod kormuren. I det indre ses undertiden indbyggede
hvælvinger fra den sene middelalder, og tårnrummet, der åbner sig mod skibet med en bred bue, kan have fået
hvælv samtidig med tårnets opførelse, men mange steder ligger endnu flade bjælkelofter. Tegnet 1948 af C. G.
Schultz.
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læsepulte
helgenfaner
døbefonte, dåbsfade, dåbskander, fontelåg, fontehimle,
dåbstøj, fontegitre, vievandskar
korbuekrucifikser
korgitre
prædikestole, lydhimle, prædikestolsdøre, timeglas
stolestader, herunder korstole, skriftestole, præstestole,
degnestole, herskabsstole
kister og skabe, herunder monstransskabe
pengeblokke, pengebøsser, pengetavler, klingpunge
standure
dørfløje
pulpiturer
orgler
salmenummertavler, præsterækketavler og andre tavler
‘løse’ malerier, f.eks. præstemalerier
lysekroner, lampetter
kirkeskibe og andet ophængt (her også hatteknager,
undtagen når disse er i direkte forbindelse med sto
lestader)
ligbårer, ligtøj, ligvogne, jordpåkastelsesspader o. l.
tårnure, urskiver (solure behandles under bygning)
klokker, klokkestole

Ældre træinventar er, når intet andet nævnes, af
eg. Yngre, malet inventar fra 1700-1800’erne er
som regel af fyrretræ, billedhuggerarbejde fra
1700’erne ofte af lindetræ.
Ved stafferede træarbejder beskrives snitværket
først, derefter malerarbejde og malerier. Af denne
gruppering fremgår altid, om en indskrift er skå
ret eller malet.
Ved malerier anføres, om der er malet med olie
eller tempera på en grund af træ, sten, kobber el
ler lærred.
Alterborde, der i stort tal består af fast murværk
fra middelalderen, er i regelen overkalket og helt
eller delvis dækket af træværk, som ikke kan
fjernes, hvorfor nøjagtig angivelse af materiale
og mål kan være vanskelig eller umulig. Målene
giver først pladens størrelse (længde×bredde),
derpå bordets højde. Helgengraven med den lille
relikviekapsel (eller -gemme), som efter katolsk
skik skulle nedlægges i hvert alterbord, kan kun
omtales i de få tilfælde, hvor den er eller har væ
ret tilgængelig.
Altersølv. Hel eller delvis forgyldning nævnes
kun i særlige tilfælde. Mesterstempler findes i
reglen afbildet i Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv
������������������������
og udvidet ud
smedemærker før 1870. Revideret

gave. I-III, Kbh. 1979-82 (Bøje), til hvis numre
der henvises. Er mærket ikke gengivet, henvises
til den side, hvor den pågældende sølvsmed er
omtalt. Indsats og særkalke nævnes ikke.
Alterstager og lysekroner er, hvor intet andet
nævnes, støbt af messing, en legering, hvis hoved
bestanddele er kobber og zink. I ældre kilder fin
des benævnelserne »kobber« og »malm« anvendt
i flæng og tilsyneladende helt beroende på lege
ringens farve. De ældre genstande er i regelen af
en mørkere legering end de yngre.
Ved beskrivelser af døbefonte opgives kummens
tværmål foroven samt den fulde højde, hvis den
kendes.
Dåbsfade. Arbejder betegnet som sydtyske (for
mentlig tilvirket i Nürnberg i 1500’erne) er af
ret svært metal, og deres relieffer er prægede, el
ler rettere drevne, i hule forme (stanser). De som
nederlandske eller hjemlige betegnede arbejder
fra 1600’erne er som regel af messingblik.
Tårnure. Værket er altid af jern.
Klokker. Tvm. betegner tværmålet af klokkens
munding.
Klokkestolen er, hvis intet andet nævnes, til to
klokker.
GRAVMINDER
Gravminderne opføres som regel i følgende ho
vedgrupper:
middelalderlige grave
gravfund (herunder også dele af klædedragter)
epitafier og mindetavler
gravsten, gravtræer, gravrammer
eftermiddelalderlige kapeller med tilhørende sarkofa
ger eller kister og kisteplader
eftermiddelalderlige krypter med tilhørende sarkofa
ger eller kister og kisteplader
sarkofager og kister uden tilknytning til bevarede ka
peller eller krypter
‘løse’ kisteplader
gravudstyr (rustning, våben, skjold, faner osv.)
kirkegårdsmonumenter
runesten i eller ved kirken (for så vidt de ikke er mid
delalderlige gravsten)

Hvis en enkelt adelsfamilie har talrige gravmin
der i en kirke, kan disse dog samles slægtshistorisk
under hensyn til mindesmærkernes art. Inden for
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de enkelte grupper er ordningsprincippet alders
følge. Kendes forfærdigelsesåret, nævnes det først;
ellers er dødsåret eller typen bestemmende for
rækkefølgen. De på gravminder fra 1500’erne og
1600’erne almindelige lange anerækker af ade
lige våbenskjolde beskrives ikke, og disses slægts
navne opregnes ikke; kun tallet (8, 16, 32 aner)
nævnes.
Ved mål angives højde før bredde; ved trapez
formede gravsten nævnes både største og mind
ste bredde. Da gravminderne ofte i tidens løb har
skiftet plads, citeres ældre oplysninger om deres
anbringelse. Når gravsten endnu ligger på oprin
delig måde, er de orienteret efter gravene, hvori de
døde lagdes med hovedet i vest og fødderne i øst.
Runesten, der er opstillet på kirkegården eller
i kirken (våbenhuset), nævnes ganske kort, de
res indskrift citeres efter Erik Moltke, Runerne i
Danmark og deres oprindelse, Kbh. 1976 (Moltke,
Runerne).
INDSKRIFTER
Kirkeinventarets indskrifter af historisk indhold
citeres ord- og bogstavret. Bogstavtyperne gen
gives ikke typografisk, men omtales i teksten, se
fagordbog: skrift.
Indskrifter af religiøst indhold citeres kun und
tagelsesvis fuldstændigt, men indholdet antydes
ved henvisning til bibelstedet.
Gravmindernes ofte meget lange indskrifter
kan af pladshensyn ikke aftrykkes fuldstændigt,
og af de personalhistoriske indskrifter bliver kun
de, der er ældre end 1550, gengivet ord- og bog
stavret. Af de yngre gives der et uddrag med alle
indskriftens positive oplysninger om personerne
og deres livsforhold, samt om selve mindesmær
kets tilblivelse. Almindelige vendinger som ‘her
ligger begraven’ eller titulaturer som renæssan
cetidens ‘ærlig og velbyrdig’ (betegnelse for
adelspersoner), ‘ærlig og velagtet’ (borger), ‘vel
lærd’ (præst) og lignende udelades i reglen såvel
som enevoldstidens mere blomstrende titelsprog.
Ærevers og andre digte citeres kun udførligere,
hvis de på grund af digternavn eller ejendom

meligt indhold har mere end almindelig interesse.
I uddragene, der i alle tilfælde gengives på dansk,
citeres person‑ og stednavne bogstavret, men la
tinske navne sættes i nominativ, og den danske
form vedføjes, hvis den er kendt ad anden vej,
eller ikke frembyder nogen tvivl, hvad imidlertid
ikke sjældent er tilfældet (Johannes, Jens, Hans).
Fuldstændigt citerede latinske indskrifter over
sættes; dog undtages en del meget hyppigt fore
kommende sætninger.
I indskriftsgengivelser og uddrag anvendes føl
gende tegn:
[!] Udråbstegn, efter urigtigt stavede ord.
( ) Rund parentes, dvs. opløsning af forkortelser
og suppleringer.
[ ] Skarp parentes, dvs. udgiverens tilføjelse af
ødelagte bogstaver, som efter sammenhæn
gen eller afskrifter kan suppleres med sikker
hed.
< > Kantet parentes, dvs. senere tilføjelser, der
hyppigt forekommer i gravskrifter, der er
hugget eller malet før vedkommende per
sons død.
 Tomme, ikke udfyldte pladser, især i dødsda
toer og dødsår.
Foreligger en indskrift trykt, nævnes dette som
regel i noterne. I de fleste tilfælde findes fuld
stændige afskrifter i Nationalmuseets arkiv (An
tikvarisk-Topografisk Arkiv).
ARKIVALIER
De kilder, der opbevares i arkiverne (regnskaber,
visitatorier, synsforretninger, korrespondance osv.)
vil af praktiske hensyn blive opdelt på følgende
måde: Akter, der angår adskillige kirker, er anført
nedenfor s. 59-60. Akter, som kun vedrører én el
ler ganske få kirker, vil blive opregnet under »Kil
der og henvisninger« til de pågældende kirker.
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INTRODUCTION
The first volume of Danmarks Kirker describing
the churches of a Danish county (Præstø, 1933)
contains a foreword which outlines the study of
Danish church architecture, as well as the aims
and background of this monumental inventory.
The intention has never been to render further
studies of individual churches – or details in them
– superfluous. On the contrary, it is intended to
act as a tool for all those whose interests, whether
professional or amateur, bring them into contact
with churches which, to a greater degree than
any other group of monuments, reflect the his‑
tory of Denmark through one thousand years.
The above‑mentioned foreword is followed by
a guide to the underlying principles for the de‑
scription of each church. The system is the same
today, and its object is to maintain a standard of
homogeneity that will enable anyone looking for
information about a certain subject or theme al‑
ways to find it referred to in the same position
within the textual sequence of the church de‑
scription.
Each church description commences with a hist
orical introduction followed by the four main
sections: architecture, wall‑paintings, fittings,
monuments; it concludes with notes and refer‑
ences. Although the aim is a plainly written text,
technical terms cannot be entirely omitted from
concise descriptions, and to explain the meaning
of these special words and terms, a glossary of
technical terms has been prepared since the pub‑
lication of Tisted county in 1940, as well as illus‑
trations (figs. 6‑8) showing how a Romanesque
church would often be wholly transformed in
the Gothic period. The glossary (i.e. Fagordbog,
p. 25) has since been expanding by degrees, and
on many points it has replaced the lengthy ex‑
planations of the original introduction. In order
to keep church descriptions reasonably concise
the absence of customary details is not specially
noted, e.g. if a vault is without over ribs. Un‑
necessary repetition is likewise avoided by not

always describing conditions or details which
are the norm for the period in question, whereas
every deviation from the norm is enumerated.
Examples are given below in the description of
the main sections which, together with the glos‑
sary, provide the key to the description of the
rural parish churches. The same principles apply
to urban churches, but because their architecture
is often fairly complicated, the system usually has
to be adapted.
Estimated datings, for example c. 1500, allow a
margin of twenty‑five years to each side.An asterisk
* beside a head‑word denotes objects which are
now either in museum collections or no longer
kept in the church, whereas objects, buildings,
or parts thereof, now lost but known through
records etc., are signified by a cross †. The signs *
and † also denote dates of birth and death.
In Danmarks Kirker the churches of each county
are arranged in the same sequence as that in the
fifth edition of Traps Danmarksbeskrivelse (Trap),
and in accordance with the principles laid down
from the beginning. Because of the volumes al‑
ready published county by county it has not been
considered practicable to adopt the changes in
the administrative divisions of Danish counties
introduced in 1970 and later.
In order to make the contents of Danmarks Kir
ker more accessible to foreign readers, the intro‑
duction and picture captions are translated into
English. Summaries in English are included.
THE HISTORICAL INTRODUCTION
This introduction gives an account, where pos‑
sible, of the foundation of each church, and
provides information on its administrative and
economic history as well as its ownership. What is
meant by ownership, as evidenced by the posses‑
sion of the patronage or advowson (i.e. the right
to grant the benefice) and (sometimes) the right
to the tithes, requires a brief explanatory account.
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Medieval churches were normally built by local
landowners, who provided a site, construction ma‑
terials and land for the priest, and in return regarded
themselves as in a sense the owners of the church.
With the introduction of tithes at the beginning of
the 1100s, parishes were established, whose residents
generally shared the responsibility for the erection
and maintenance of the buildings, inasmuch as this
new, general tax was not only for the priest and
bishop but also for the church building as such. As
late as the period of the Valdemars (c. 1150-c. 1250)
the founders and their heirs must still have claimed
this third of the tithes (the fabric tithe). But with the
advent of the new canon law the Popes restricted
the authority of secular land-owners who built
churches to a right of patronage. This was not based
on ownership but gave the patron (apart from pu‑
rely honorary rights) only the right of nomination,
i.e. the right, when a vacant post as priest occured,
to present a candidate to the bishop of the diocese.
In the course of the 1200s ever-wider contributi‑
ons to the building of churches helped in practice
to emancipate the fabric tithe from the patrons.
From c. 1300 it went into an independent building
fund (fabrica), administered by two churchwardens
who were elected by the parish and were subject
to the supervision of the sysselsprovst (archdeacon).
The patrons were not only under pressure from the
building administration. Divided inheritance often
led to the splitting-up of ownership rights and thus
the weakening of the nomination right. In some
parishes attempts were made to exercise the right
collectively as a parish advowson.

In the Late Middle Ages several sysselprovst of‑
fices were abolished and the supervision of the
church building and the annual audit of the
churches’ accounts was transferred to herreds
provster (district provosts or deans) appointed by
the bishops. The great majority of church ad‑
vowsons had also passed to the diocesan bishops.
However, a few were associated with noblemen’s
estates; many churches (for example most town
churches) were in the gift of the Crown, and
finally many had come under the patronage of
clerical institutions such as monastic houses and
cathedral chapters. These almost always had their
advowson rights expanded with an appropriation
or incorporation of the church or rather of its ben‑
efice (præstebordet), resulting in the service of the
church being left to a low-paid ‘vicar’ or locum
tenens (sometimes a monk), with the remainder
going to the institution. In special cases the ap‑
propriation might also include the church’s fabric
fund and its tithes. In that case the institution had
to take over responsibility for the maintenance
and furnishing of the parish church.
With the Reformation the rights and powers
of the bishops were taken over by the Crown,
which thus acquired the patronage of almost all
the churches in the kingdom. However, follow‑
ing Luther’s ideas about congregational influ‑
ence, the kings refrained from appointing priests
until the period of Absolutism.The overall super‑
vision of the church buildings was kept more or
less unchanged, as the king respected the existing
rights and duties of the sysselprovster. In the other

a
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h

Fig. 5. Key to ground‑plans. a. Romanesque period, c. 1050-1250. b. Romanesque additions. c. Gothic per iod, c.
1250-1550. d. Renaissance period, c. 1550-1630. e. After 1630. f. Probably Renaissance period. g. If two adjacent
walls with the same signature are not in fact contemporary the older wall course is indicated either by continuing
it through the join or by reversing the hatching. h. If the shape of a blocked opening is not certain, no dividing line
separates the signatures. Breaks in walls of the same period indicate a halt in building activity.
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Fig. 6. Schematic drawings of a Romanesque parish church in its original state, built of rubble and dressed stone.
The building – comprising apse, chancel and nave – rests on two projecting base-courses, the lower course rec‑
tangular, the uppermost chamfered. The walls are plastered and beneath the plaster are ashlars (limestone and
calcareous tufa) of varying shapes and sizes for the quoins and round-arched wall openings. The masonry of the
walls is otherwise granite – boulders or split rubble – laid in fairly even courses. Sometimes narrow chips of stone
are used for herring-bone work, opus spicatum. The high narrow windows are double-splayed, their oak frames
built into the recesses. The round-arched doorway has voussoirs. Inside, the altar stands beneath the half-cupola
of the apse. The chancel arch with chamfered imposts is flanked by two altar niches, each with its side altar. Stone
benches are built-in parallel with the longitudinal walls of the nave. The flat wooden ceiling over the nave and
chancel is of planks, either nailed to the underside of the beams or laid over them. A characteristic of the roof
construction is that the rafters, strengthened by collar beams, are braced to the tie beams by means of struts. Fascia
boards below the ends of the tie beams beneath the eaves are let into a groove in the wall plate. The other joints
are either scarfed or partially mortised. Shingles or the earliest type of narrow tiles cover the roof.

parts of the country the supervision was trans‑
ferred to specially appointed diocesan officers
(stiftslensmænd) whose work in this area was how‑
ever delegated out as early as c. 1580 to the ordi‑
nary lensmand or sheriff ’s administration. During
the reign of Christian IV (1588-1648) this was
typically signified by the presence of the King’s
and the local sheriff ’s arms on newly-acquired
church inventory.

The few noble patrons now had their rights and
powers extended to a true advowson (the right to
appoint a vicar), just as they were granted the dis‑
posal of the building tithes – in return for main‑
taining the church – and thus emerged as actual
church-owners. Their number was modest until the
age of Absolutism, when the King attempted to
solve the financial problems of the kingdom by
realizing a number of assets. The cathedral chap‑
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Fig. 7. The same church at the close of the Middle Ages. After several alterations it has a marked Gothic ap‑
pearance. Between c. 1350-1450 two bays of brick vaulting were installed in the Romanesque nave. The vaults
spring from recessed wall-piers with moulded imposts (chamfered above roll, separated by a plain course). The
pointed wall ribs and transverse ribs are one brick in width and have rolls marking the springing lines of the
half‑brick cells. The half-brick ribs have no moulding. The two Romanesque west windows of the nave were
blocked by the piers of the vaults and were therefore bricked up, only the two eastern ones let in the light. In
c. 1500 the church was transformed into a late Gothic structure when the apse and chancel were pulled down
and the nave was extended by two bays to the east. There are no base courses and the extension rests on a solid
groundsill of boulders. The walls are built of unfaced bricks interspersed with Romanesque ashlars (limestone
and calcareous tufa) irregularly re-used in horizontal bands. The bricks are laid in monk’s bond (2 stretchers,
1 header), dark bricks are used as headers ‑ sometimes in a kind of lozenge pattern. To the south each of the
two bays has a large recessed window with a segmental arch, a similar window has replaced the south-eastern
window of the Romanesque nave. Inside, the contemporary vaults are built into the walls which explains the
absence of piers and wall ribs. Where the new vaulting meets the old an additional transverse rib, springing from
a slender wall pier, is necessary. The vaults are otherwise of the same type as the earlier vaulting but without
rolls marking the springing lines of the cells. The altar stands in front of the east wall. The walls of the Roman‑
esque nave are heightened and the entire building has a cornice of two stepped (brick) courses. The roof and
gables are likewise renewed. The roof construction with two sets of collar beams is of the cross-brace type. Each
cross-brace is mortised below to a short horizontal piece, then to a strut, and higher up to a collar beam, and
finally to the upper end of the rafter opposite. The gables have corbie-steps with a tile coping, and the roof is
tiled with red medieval tiles. A porch added to the south entrance is decorated by seven recesses terminating
in a variety of ways: corbie-stepped, horizontal, triangular-headed and pointed. Corbie-steps correspond with
the number of recesses, and they finish with a slightly projecting horizontal course and a tile coping. Unlike
the Romanesque church there is no structural division between chancel and nave, instead the east bay serves as
the chancel; it is separated from the rest of the church by a wooden lattice. Side altars would possibly flank this
lattice or the nave side.
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ters, and thus the last offices of the sysselprovster,
were closed down, and in the course of some
years almost all the churches in the country were
sold to private owners. The churches were often
bought by the local manor or included in a baro‑
ny or county. But prosperous citizens, cattle deal‑
ers and innkeepers also bought and speculated
in churches, and it could happen that a church
was acquired by a group of parishioners or by
the parish as a collectivity (a new kind of parish
advowson). The last of these possibilities mainly
arose after c. 1800, when church ownership was
subjected to criticism and in 1809 was modi‑
fied by a reduction of the advowson to a right of
proposition (jus proponendi). It was abolished by the
Constitution of 1849, and the church-owners
were henceforth called church tithe owners. Finally,
the tithe was abolished in 1903 by an act that also
provided the incitement for the churches to pass
into self-ownership. Before 1915 over half of the
churches in the country were self-owned, and
now this applies to virtually all churches.
The historical introductions do not provide
complete lists of patrons and church-owners,
especially when churches were closely associ‑
ated with estates or large farms, since the own‑
ers of these can easily be found in Trap Danmark.
As a minimum we attempt to establish the time
of the church’s transfer from public to private
ownership and for the transition to self-owner‑
ship according to the act of 1903.
The introductions further list information on
Catholic patron saints as well as saints’ names as‑
sociated with side altars/chapels. Holy wells in the
immediate vicinity of the church are mentioned
here, as well as vanished churches and chapels in
the parish if their exact location and the build‑
ing are not described. Legends associated with
the church are briefly outlined. Of the history
of the benefice, we mainly say when the par‑
ish in question has been an annexe or had other
parishes annexed.
CHURCHYARD AND ARCHITECTURE
The position of the church is described first; its
location in relation to neighbouring buildings is

shown on a historic map of the vicinity. Maps
are usually reproduced from original maps in the
land registry.
Manor-houses, earthworks and barrows are
also mentioned if they are in the vicinity of the
church.
Old churchyard boundaries are more or less ac‑
curately represented in early maps, but later exten‑
sions and annexes to urban churchyards almost all
date from the 19th and 20th centuries. Detached
buildings in/or adjoining a churchyard, such as
a charnel-house, tithe barn, stables, bell tower
or mortuary, are all mentioned in context with
churchyards, and likewise instruments of punish‑
ment – if any – viz. pillory and iron collar.
Each description of a church is accompanied
by a ground-plan, and often a cross-section of
the building. Ground-plans are drawn to a scale
of 1:100 and reproduced to a scale of 1:300. Dif‑
ferent building phases and periods are shaded ac‑
cording to a chronological key (fig. 5). When not
otherwise indicated on a drawing or plan, north
is uppermost. Drawings and plans are architec‑
tural and, with the exception of medieval stone
altars, font bases and benches, fittings are usually
excluded. Neither wooden ceilings nor roof con‑
structions are shown, but vault ribs and arches are
denoted by dotted lines, and ribs with mould‑
ing by triple lines. Windows with iron frames are
denoted by a single line, wooden frames by two.
Doors are treated as openings, and their compo‑
nent parts are given by dotted lines. Structural
alterations to the fabric are shown by changing
to the appropriate chronological key; if the con‑
tours are known of openings later walled up they
are drawn in, otherwise a change of sign is used.
If two openings, e.g. door and window, occur
one above the other and they are shown on the
same ground-plan, the uppermost is denoted by
a dotted outline without hatching. If part of a
building has more than one storey only the first
is denoted on the ground-plan. Cross-sections are
drawn to a scale of 1:50 and reproduced to a scale
of 1:150; they are usually from the easternmost
bay of the nave looking east, so that the east wall
and the chancel arch are elevations. What can be
glimpsed through the arch leading into the chan‑
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Fig. 8. Schematic representation of a typical Danish village church. The original church would have consisted of
a chancel and nave built of red brick. The long sides would have a solid base section, often with several elements,
demarcated at the corners by pilaster strips rising to gable-corbels, usually with five rounded projections. The base
would moreover be intersected by projections for portals, accommodating the multiple mouldings around the dooropenings on both sides of the nave, and by a little ‘priest’s door’ in the chancel. The portals often had three-quarterround pillar-shafts with capitals and bases carved in brick. The chancel rarely had an apse, but in the east gable there
was often a triple window with slightly pointed arches and with splays and rebates. The windows of the long sides
were of Romanesque type: rounded arches possibly surrounded by stretchers and saw-tooth courses. The cornices
could have arched friezes on profiled corbels, lozenge-friezes or the like; the gables, including the old west gable of
the nave, which is often to be found preserved in the tower, would have ornamentation in the form of blind arcading
and very often zigzag-patterned masonry. In more recent times the original windows have often been bricked up
and new larger ones have been cut out. The original roof construction is rarely preserved, but occasionally impres‑
sions can be found in the gables of the old roof structure – with tie-beams and struts from rafters to beams – or there
may be single re-used old pieces of timber in a roof construction that has been renovated in the late Middle Ages or
later. Towards the end of the Middle Ages a tower was often built onto the west gable, with the heavy walls resting
on an irregular foundation of large boulders. On the outside of the tower there would be an enclosed stairway – a
spiral staircase leading to the upper storeys. The tower gables would have corbie steps and blind recesses frequently
arranged in horizontal bands. In the same period a porch was often built in front of one of the doors of the nave,
and sometimes a vestry would be added against the chancel wall. In the interior sometimes built-in vaults from the
late Middle Ages can be seen, and the tower room, which opens towards the nave with a broad arch, may have had
its vaults built at the same time that the tower was added, but in many cases flat beam-ceilings are still preserved.
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cel is not drawn in, and fittings are excluded as
in the ground-plans. Roofing, tiling battens and
new roof structures are not shown with great ex‑
actitude.Windows and significant details are pro‑
jected into the drawing when deemed necessary.
The architectural description begins with the earli‑
est structure and concludes with the latest. Exten‑
sive alterations are given in chronological order.
However, alterations are mentioned in context
with the primary description when the original
materials have been re‑used in the same part of
the building (viz. apse, chancel, etc.). If the fabric
of a church is of one period, or if the sequence
of alterations is uncertain, the description usually
runs from east to west, from the ground upwards,
and the exterior is taken before the interior. The
ground floor tower chamber is described before
the turret stairs and the upper storeys.
Therefore, when referring to Romanesque
architecture only existing fabric from this early
period is described. Similarly in Gothic or later
structures, details are only described when con‑
temporary with the walls. For example, the ad‑
dition of cornices or corbie-stepped gables to a
Romanesque church in late medieval times falls
under the heading of Gothic alterations. Postmedieval changes and additions are likewise usu‑
ally recorded separately. Buildings and extensions
which no longer exist are generally mentioned
after the existing fabric except when traces of a
wooden church have been detected. After the build‑
ing phases of the church follows an account of
post-medieval repairs and upkeep as well as any
large-scale restoration. All roof constructions are
then described, and sometimes a general descrip‑
tion of flooring, windows and heating arrange‑
ments is called for. The architectural description
concludes with a brief survey of the present con‑
dition of the church. In conclusion sundials and
weathervanes are recorded.
It is understood when an ordinary (late) Goth‑
ic vault is mentioned, that the vault cells are half
a brick thick, and that ribs a half or quarter brick
wide are right-angled without moulding.
The height measurements of Romanesque walls
are only approximate because of rising ground
levels and changes or rebuilding along the upper

courses of wall. Most measurements are shown
on the plans and drawings rather than given in
the text. Brick measurements are recorded when
possible if these are considered of interest. The
most important types of bond, and details such
as windows, doors, vaults, gables, recesses, turret
stairs, etc. are given in the glossary (pp. 25-58)
with illustrative drawings.
STAINED GLASS, PAINTED CEILINGS
AND WALL-PAINTINGS
Generally stained glass, painted ceilings and wallpaintings are treated separately, and the paintings
of each group are described in chronological or‑
der. If little is known, what information there is
may simply be added to the end of the architec‑
tural description.
Descriptions of wall-paintings are usually pre‑
ceded by an account of their discovery and res‑
toration. The motifs are taken from east to west in
accordance with the general principles, but obvi‑
ously an iconographical sequence is described in
the correct order. If obliterated wall-paintings once
formed a sequence with those still intact, either be‑
low or above the vaults, they are recorded together.
FITTINGS
The description of fittings is given from east to
west, from altar to bells, but with some excep‑
tions as shown below:
altars (with reliquaries), side altars (with reliquaries),
frontals, panels, altar cloths
altar-pieces and side altars, separate effigies of saints
and smaller crucifixes
altar plate (chalice, paten, wafer box, wine jug), includ‑
ing sacramental vessels (chalices for the sick, etc.)
altar candlesticks and small altar furnishings such as
service-books, altar crosses, monstrances, censers, ew‑
ers, aquamaniles, water receptacles, processional staffs
and crosses, chasubles, crosiers, seals, confessional
boards, sacring-bells, bridal silver (crown, crucifix,
etc.)
altar rails (and kneelers)
lecterns
saints’ banners
fonts, baptismal dishes and ewers, font covers, font can‑
opies, christening robes, font rails, aspersoria
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holy rood crucifixes
chancel screens
pulpits, hour glasses
pews, also choir stalls, confessionals, priests’ chairs,
chairs for parish clerks, manorial pews
chests, cupboards, including monstrance tabernacles
alms posts, collecting-boxes, collection trays and bags
longcase clocks
doors
pew galleries
organs
psalm and hymn boards, boards listing the incumbents,
other boards
paintings (not part of other fittings or monuments)
chandeliers and candle brackets
ships and other hanging items or fixtures (including
hat pegs except those affixed to pews)
biers, shrouds, hearses, spades for earth sprinkling on
coffins, and other funerary items
tower clocks (sundials are described with the archi‑
tecture)
bells, bell frames

When not otherwise indicated, all early wooden
fittings are oak. Later painted furniture – 18th
and 19th centuries – is usually pine, 18th century
wood sculpture is often in limewood.
When describing painted wood carving and
joinery, the woodwork is taken first, and the paint‑
work and paintings afterwards. From this it fol‑
lows whether an inscription is carved or painted.
Painting materials are always specified: whether
oils or tempera on wood, stone, copper or canvas.
Altars. A large number of altars are medieval,
built either of stone or brick, usually white‑
washed, and either wholly or partly concealed
by woodwork which cannot be removed. Con‑
sequently, it is sometimes difficult, even impossi‑
ble, to ascertain their measurements and building
materials. The measurements of the top – length
and breadth – are given first, and then the height.
The Roman Catholic custom of depositing reli‑
quaries in altars is only mentioned if the reliquar‑
ies are or have been accessible.
Altar plate. Silver gilt is only mentioned in special
circumstances. Goldsmiths’ and silversmiths’marks
are usually recorded in Chr. A. Bøje, Danske guld
Revideret og udvi‑
og sølv smedemærker før 1870. ������������������
det udgave. I-III, Kbh. 1979-82 (Bøje) and refer‑
ence numbers to these are then given, but if a
mark is unlisted, the source referring to the sil‑

versmith is recorded; special liners and insets are
not mentioned.
Candlesticks and chandeliers. When not other
wise stipulated, candlesticks and chandeliers are
cast in brass, an alloy composed chiefly of copper
and zinc. In early records the terms ‘copper’ and
‘brass’ are used at random, evidently based en‑
tirely on the colour of the alloy. Old specimens
usually appear to be cast in a darker alloy than
later ones.
Descriptions of fonts include the measurement
of their upper diameter and, when possible, their
full height.
Baptismal dishes described as South German
craftsmanship were probably made in Nurem‑
berg in the 1500s. They are of heavy brass with
embossed reliefs (stanzer). Baptismal dishes from
the Netherlands or of Danish origin date from
the 1600s and are usually of sheet brass.
Tower clocks. The works of tower clocks are al‑
ways of iron. Sundials are recorded in the archi‑
tectural section.
Bells. The letters tvm. indicate the diameter of
the mouth of the bell.
Bell frames, if not otherwise specified, are for
two bells.
GRAVES AND MONUMENTS
Graves and monuments usually fall into the fol
lowing categories:
medieval graves
grave finds (including fragments of clothing)
wall monuments and memorial tablets
tombstones, floor slabs, etc.
post-medieval chapels with sarcophagi or coffins and
coffin plates
post-medieval crypts with sarcophagi or coffins and
coffin plates
sarcophagi and coffins not in chapels or crypts
loose coffin plates
funeral trappings (armour, weapons, escutcheons, ban‑
ners etc.)
churchyard monuments
runestones (if not medieval tombstones) in or near
churches

If a church contains numerous graves and monu‑
ments belonging to one noble family, these are
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grouped together regardless of type. The se‑
quence within each of the categories listed above
is according to age. If known the date of origin
is given first; the criterion is otherwise the year
of death or the type represented. Ancestral coats
of arms commonly found on 16th and 17th cen‑
tury sepulchral monuments and memorials are
not described, nor are ancestral names listed; only
the number of coats of arms is given (8, 16, 32).
Measurements are given with height first followed
by breadth. In the case of trapeziform tombstones
both the maximum and minimum breadths are
given. If monuments have been moved, earlier
records are quoted which give details of their
former position. When a tombstone is still in its
original position the orientation corresponds to
the grave, viz. the deceased has been interred with
head to the west and feet to the east.
Runestones standing in the churchyard or in
the church (porch) are briefly recorded. Their
inscriptions are given from E. Moltke, Runerne
i Danmark og deres oprindelse, Kbh. 1976 (Moltke,
Runerne). English edition: Runes and Their Origin
in Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985.
INSCRIPTIONS
Inscriptions with a historical content on fittings
are copied verbatim.The script is not typograph‑
ically reproduced, but the type of script is record‑
ed (cf. glossary: skrift).
Only in exceptional cases are inscriptions with
a religious content quoted in full, otherwise a
biblical reference is given.
Inscriptions on tombstones and memorial tab‑
lets are often very long, and space restrictions pre‑
vent full quotations. Biographical inscriptions are
only quoted word for word if they are before 1550.
Details of biographical interest from later inscrip‑
tions are recorded together with date of origin. Set
expressions such as ‘Here lies’ and terms of esteem
linked with title and rank are normally excluded,
as well as the flowery titular phrases current during
the Absolute Monarchy. In memoriam verses and

other poetry are only quoted if the identity of the
poet or the poem deserves special attention. The
excerpts are printed in Danish, proper names and
place names are spelt verbatim, but Latin names
are declined in the nominative with the Danish
form added if this is known from other sources, or
if there is no doubt (Johannes, Jens, Hans).
Latin inscriptions quoted in full are accompa‑
nied by a Danish translation with the exception
of frequently occurring set phrases.
The following symbols are adopted when tran‑
scribing inscriptions:
[!] Exclamation mark – after incorrectly spelt
words.
( ) Round brackets – expanded abbreviations
and additions.
[ ] Square brackets – editorial addition of miss‑
ing letters evident from the context or from
earlier transcriptions.
< > Pointed brackets ‑ later additions, frequently
made to epitaphs carved or painted before
the death of the subject.
 Rectangle ‑ empty space, especially in the
case of dates of death.
If an inscription has been published the fact is
usually mentioned in the notes. Full transcrip‑
tions are usually filed in the archives of the Na‑
tional Museum, Copenhagen.
RECORDS
For practical reasons archival sources (accounts,
visitations, appraisals, correspondence, etc.) are
divided as follows: documents with references to
numerous churches are given below, pp. 59-60;
documents referring to one or very few church‑
es are given in the notes and references to the
churches in question.
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FAGORDBOG
Der henvises i almindelighed til opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 13001700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab,
Kbh. 1919-54; med supplement, Kbh. 1992-2005; Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, udg. af
de fem nordiske lande, Kbh. 1956-78; Dansk kulturhistorisk opslagsværk, Kbh. 1990; endvidere til Sven
Tito Achen, Danske adelsvåbener, Kbh. 1973; Bjarne Jørnæs, Stilarternes kavalkade, Kbh. 1975; samme,
Kunst og arkitektur, Kbh. 1976; R. Broby-Johansen, Kunstordbog 5. udg. ved Jan Garff og Peter Michael
Hornung, Kbh. 2007 (1. udg. 1977); Gorm Benzon og Anders Nielsen, Danske bygningsudtryk, udg. af
Kreditforeningen Danmark, Kbh. 1983; Jens Fleischer, Arkitekturleksikon, Kbh. 2007. Endelig henvises
til Dansk historisk Fællesforenings håndbøger, specielt Povl Eller, Historisk ikonografi, Kbh. 1964; Herluf
Nielsen, Kronologi, Kbh. 1967; Anders Bæksted, Danske indskrifter, Kbh. 1968; Georg Galster, Mønt, Kbh.
1973; Poul Rasmussen, Mål og vægt, Kbh. 1975; Knud Prange, Heraldik og historie, Kbh. 1977.
Enkelte nu forældede gloser, der forekommer hyppigt i regnskaber og ældre litteratur, er medtaget og
betegnet med †. De enkelte opslagsord er angivet i kursiv.
a la grecque, se mæander og fig. 33.
abakus, dækplade over kapitæl.
adosseret, rygvendt.
afbanet, en (kløvet) natursten er afbanet eller tugtet, når fladen kun er groft behugget.
affasning, skrå afskæring af hjørne eller kant (jf.
fas).
affronteret, modvendt, front mod front.
afkostning, udjævning af mørtel eller tyk hvidtekalk ved hjælp af en kost (i modsætning til berapning, jf. svumme).
afvalmet, se tag.
akantus (akantusbladrække, akantusranke osv., jf.
akantusmontant, båndakantus), bladværk som på
det korintiske kapitæl (fig. 25c). Et fra antik
kunst stammende motiv, som efterligner en sydeuropæisk plantes (acanthus spinosus) takkede og
fligede blade. Dominerende dekorationsform
(storakantus) i akantusbarokken (jf. stilarter).
akantusmontant, akantusblade på lodret opstigende stængel (jf. akantus).
akroterie, en trekantet eller buet afslutning (‘gavl’)
over midten eller siderne på antikke eller klassicistiske gravmæler, ofte forsynet med palmetog akantusdekoration. Se også stele.
aktion, styreanlæg i orgel; forbinder piberne med
spillebordets manualer, registertræk, m.m. Mekanisk aktion fungerer via trækstænger, vinkler,
vipper m.m., elektrisk aktion anvender elektri-

ske kabler, og pneumatisk aktion opererer med
tryk- eller sugeluftimpulser, der transporteres
gennem tynde blyrør. Aktionen består af trakturen, der styrer tonerne, og registraturen, som
styrer stemmerne (registrene).
akvamanile, vandkande, som regel af bronze, støbt
i skikkelse af et dyr eller en rytter; i katolsk messetjeneste brugt ved præstens rituelle håndvask.
alba, messeskjorte, en hvid kjortel hørende til den
liturgiske dragt (af latin: albus, hvid).
alterbryn, bort af stof, som fra alterbordspladens
forkant hænger ned over det øverste af alterklædet og skjuler dettes fastgørelse til alterbordet. Oprindelig fæstnet til alterdugen, men
senere sædvanligvis til alterklædet.
alterkalk (fig. 9), bæger til nadvervinen.
g
f
e
d
c
b
a
Fig. 9. Alterkalk, tv. romansk, th. gotisk: a. Fodplade. b.
Standkant. c. Fod. d. Nedre skaftled. e. Knop. f. Øvre
skaftled. g. Bæger.
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Fig. 10. Altertavle. a. Postament. b. Storstykke. c. Topstykke. d. Topgavl. 1. Postamentfelt. 2. Storfelt. 3. Sidefelter. 4. Storvinger. 5. Frise. 6. Topfelter. 7. Topvinger.
8. Gavlfelt.

altertavle, se fig. 10.
ambo, ambon, læsepult (eller prædikestol), brugtes
især ved oplæsningen af epistel og evangelium.
ambociborium, se ciborium.
amictus (humerale), et skuldertørklæde hørende til
den liturgiske dragt.
anhangspedal, pedalklaviatur i orgel; har ingen selvstændige stemmer, men er forbundet med stemmerne i et manual.
ankerbjælke, se muranker.
ankerforskud, se muranker.
ankergang, se hagegang.
antemensale (frontale), alterbordsforside.
antependium, alterbordsforhæng.
anthemion, se stele.
antikva, se skrift.
apokalyptiske kvinde, den, beskrives i Apokalypsen,
d.e. Johannes’ Åbenbaring (Åb. 12,1), som
klædt i solens strålekrans (solgisel), stående på
månesegl og kronet af stjerner; identificeres i
senmiddelalderens kunst med Maria med barnet (Den apokalyptiske Madonna).

apostelattributter, apostlene afbildes (fra o. 1200)
som hovedregel med de redskaber, hvormed
de led martyrdøden: 1) Andreas (Andreaskors),
2) Bartolomæus (kniv og egen hud), 3) Filip
(latinsk kors), 4) Jakob den yngre (valkestok
eller fakbue), 5) Jakob den ældre (pilgrimsdragt med ibsskal, taske og vandringsstav), 6)
Johannes (kalk med slange), 7) Judas Iskariot
(pengepung), 8) Judas Taddæus (kølle, hellebard eller spyd), 9) Mattias, valgt til apostel
efter Judas Iskariot (økse), 10) Mattæus (bog,
sværd, økse, hellebard), 11) Paulus (sværd), 12)
Peter (nøgle(r)), 13) Simon (sav), 14) Tomas
(vinkel).
apsis, apside, ‘korrunding’, halvrund udbygning,
hyppigst ved korets østmur (jf. fig. 2).
apsisbue (tribunbue), bue mellem apsis og kor.
arkade, en række buer, båret af søjler eller piller; kan
også betegne en enkelt bue (f.eks. kapelarkade).
Motivet anvendes dekorativt i træskærerarbejder, på gravsten osv., jf. blændarkade, fylding og
fig. 37.5.
arkitrav, det nederste profilled i en (søjlebåret) gesims, jf. fig. 47b3.
†astrag, kvadratisk gulvflise af natursten eller
brændt, undertiden glaseret, ler.
atlant, bærende mandsfigur, brugt som støtte for
en gesims e.l. (jf. karyatide).
attika, lav etage eller opmuring over krans- eller
krongesims i en bygning, også anvendt om det
parti, som i en altertavle eller et epitafium kan
være indskudt mellem stor- og topstykke.
attisk profil (fig. 43g), består af en hulning mellem
to rundstave, af hvilke den nedre som regel er
kraftigere end den øvre.
attisk slyngbånd, ornament af to bånd i fortløbende, åbne halvcirkelslyng, jf. fig. 47c2.
attribut, kendetegn, symbol; se apostelattributter, dyder, evangelisttegn.
†baj, groft, løstvævet flonel.
balance (foliot), horisontalt svingende vægtstang til
regulering af urværk uden pendul, se fig. 53.19.
baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telt- eller
skærmagtigt dække af kostbart stof over en trone, et alter e.l.; 2) fremspringende overdækning
af træ eller sten over alter eller figur; 3) or-
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Fig. 11. Baldakin. a. Korsblomst. b. Fiskeblære. c. Kølbue. d. Stavværk. e. Fiale. f. Krabbeblad. g.Vandnæse.

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter
(fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel (en tilsvarende kan sidde omvendt som underbaldakin under en prædikestol,
se fig. 37a).
baluster, 1) dværgsøjle med udbuet skaft (se også
entasis); 2) tremme i rækværk med profilerede,
ofte pæreformede led.
barok, se stilarter.
base, basis, den profilerede del af en søjles fodstykke, hvilende på plinten, jf. fig. 47c6-7.
basilika, tre- eller flerskibet kirkebygning, hvis
midtskib med vinduer når op over sideskibenes
tage (modsat hallekirke).
basrelief, se relief.
†benhus (ossuarium), lille bygning, rum eller kiste,
hvor man tidligere henlagde de i kirken eller
på kirkegården opgravede ben.
berapning, tyndt, ikke udglattet lag af mørtel på
mur, jf. afkostning.
berettelsessæt (sygesæt), lille nadversæt (kalk og disk
mv.) til betjening uden for kirken af syge og
døende.
beslagværk, stærkt gennembrudte (eller åbent kom
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ponerede) ornamenter, der minder om pålagte
metalbeslag, jf. kassetteværk og fig. 47c8.
biforium, se triforium.
bindbjælke, loftsbjælke, der sammenbinder den
nedre ende af de to spær i et spærfag (jf. fig.
49b).
binder (kop), mursten, der ligger på tværs i muren
med den korte side i murflugten (jf. skiftegang
og fig. 41h).
bindering, jernring på ydersiden af kirkediget til
kirkegængernes heste.
binderstik, se stik.
bindertænder, se ribbe.
bindig, liggende i samme plan som den øvrige
murflade.
blad, blading, bladet forbindelse, bladsamling, se fig. 2,
3, og 48.
blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde); 2)
umalet (snedkerarbejde).
blindfælg (se tårnur, fig. 53.25a), ring af samme
størrelse som hammerløftehjulets fælg, anbragt
til støtte for hammerløftestifterne.
blokskifte, se skiftegang og fig. 41e.
bloktandskifte (trappeskifte), se skiftegang og fig. 41k.
blændarkade, murfordybning(er) udformet som en
arkade.
blænding (jf. fig. 3 og 12), flad murniche, anvendt
enten til pryd for at bryde glatte murflader
(prydblænding), eller for at spare byggemateriale (spareblænding). Efter prydblændingernes
form taler man om båndblændinger, cirkelblændinger, højblændinger (rundbuede, spidsbuede, aftrappede osv.), korsblændinger, skjoldblændinger, osv.
†blændingsværk, bindingsværk, skjult (forblændet)
bag halvstensmur (dvs. tavlene er helstens og
rykket så langt frem, at tømmeret kan dækkes
bag den yderste halve sten).
bolus, rødbrunt farvestof, hyppigt brugt i forgyldeteknik, hvor det påstryges den hvide kridering, inden guldbladene pålægges.
bomhul, lille hul i en mur, hvori stikbomme for et
stillads anbringes. I gotiske facader står bomhullerne ofte åbne.
bosse, lille firkantet eller rundet fremspring på
sten-, træ- og metalarbejde (jf. diamantbosse).
brandstang, prydstang af træ (ofte med smede-
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Fig. 12. Kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. Tv. Højblændinger: a. Trappestik. b. Vandret
falset overdækning. c. Spærstik. d. Spidsbuet stik. e. Skjoldblænding. – Th. Etagedelte blændinger: f. Cirkelblænding.
g. Pibeblænding. h. Blænding med hængestave. i. Bryn.

jernsvindfløj), opsat i toppen af en taggavl, fastgjort til det yderste spærfag.
breviar, latinsk bønnebog.
†brixdør, kor(gitter)dør (jf. †korsdør). Hyppigt synonymt med korbuen.
bruskværk (fig. 20), de for bruskbarokken (o. 162060, se stilarter) særegne ornamenter, af hvilke
nogle minder om ørets bruskede anatomi; de
knudrede, forvredne former indeholder også
ofte vrængemasker.
bryn, murfremspring, oftest over dør eller vindue. Den oprindelige funktion er at beskytte
det pågældende sted mod nedsivende vand, jf.
vandnæse. Murbryn er undertiden udnyttet dekorativt og formet som en vandret eller buet
profilvulst. En udbredt version ses ofte benyttet
under kamtakkers afdækning, jf. fig. 3 og 12i.
brystværk, se værk.
bue (fig. 13), bygningsled, der spænder over en
åbning eller blænding, båret af murvanger, piller eller søjler.
buestik, se stik.
bælgventilvindlade, se vindlade.
bæltegesims, profileret led, der deler en murflade
vandret (se også kordongesims).
bæverhale, se tagsten.
bølgeranke (fig. 35), planteornament med en bøl-

gende stængel og med sideskud i hver bugtning (se også frise).
bånd, 1) smalle, som regel vandrette, båndlignende
murfremspring (jf. kragbånd); 2) visse tømmerstykker i tagværk (fig. 49f, hanebånd) og bindingsværk (skråbånd); se også frise.
båndakantus (fig. 21), vinkelbrudte og bøjede,
smalle, ofte sammenslyngede bånd, hvortil
slutter sig (nedhængende) klokkeblomster og
skedeblade af akantusløv. Modeornament, karakteristisk for régence (o. 1715-40, se stilarter).
caput mortuum, se jernoxyd.
casula, se messehagel.
celleemalje, se cloisonné.
chrismatorium, chrismarium, beholder til opbevaring af de hellige olier.
ciborium, 1) en af søjler eller stolper båret baldakin over et alter. Ciboriet kan være kombineret
med en læsepult, ambo, til et ambociborium; 2)
beholder til det indviede nadverbrød (hostie,
oblat), ophængt under ciboriet.
cingulum, bælte, der hører til den liturgiske dragt.
cippus (latin: grænsesten eller gravalter), betegnelse for et oftest højrektangulært gravmonument,
kronet af buegavl med volutter eller trekantgavl
med akroterier. Betegner i modsætning til stele

29

Fagordbog

en væsentligst romersk-antik monumentform
(jf. fig. 44).
ciselering, behandling med punsel af en metalplades
overside til fremstilling af en (fordybet) dekoration (modsat drivning).
cloisonné, celleemalje, emaljeringsteknik, hvor tyn
de metalbånd, fæstnet til bundfladen, indrammer felter eller celler med farvet glasmasse
(emalje).
cymbelstjerne, automatisk klokkespil i orgel, ofte
forbundet med drejelig stjernefigur i facaden.
dalmatika, ærmekjortel, der hører til den liturgiske dragt.
†delle, savdelle, savet bræt, planke.
dendrokronologi, dateringsmetode til bestemmelse
af træs alder ved hjælp af årringstælling.
diademhoved (se fig. 47c5), kvindehoved prydet
med diadem; hyppigt anvendt, især i renæssan
cen.
diamantbosse, -kvader (se fig. 47d2), pyramide- eller prismeagtigt fremspring på sten-, træ- og me
talarbejde, jf. bosse.
disk (paten), tallerken til nadverbrød (oblater).
disposition, fortegnelse over stemmerne i et orgel.
dodenkop, se jernoxyd.
dorisk kapitæl, se kapitæl og fig. 25a.
dorsale, vævet eller udskåret bagklædning eller
rygpanel, anvendt som vægbeklædning, i korstole eller bag helgenfigurer, her ofte kronet af
en baldakin.
drager, bjælke, liggende på langs i bjælkelag, f.eks.
som støtte for bindbjælker eller hanebånd (jf. fig.
51d).
dragerstol, tømret støttekonstruktion, hvori der
indgår en drager, jf. langstol (fig. 51).
dragning, malet tæppedekoration, oftest forneden
på væg.
drivning, behandling med hammer eller punsel af
en metalplades underside (modsat ciselering),
enten til udformning af pladen eller til fremstilling af (ophøjede) dekorationer, der som oftest efterbehandles med ciselering.
dukatmønster, dekoration, fremstillende en række
gennemhullede skiver, trukket på en snor.
†dvælg, duellich, groft, løst (som regel sort) lærred.
dyder, 1) de teologiske dyder:Tro (Fides) med kors

a

b

c

d

e

f

g

h

Fig. 13. Buer: a. Rundbue. b. Spidsbue. c. Fladbue. d.
Fladrundbue eller kurvehanksbue. e. Trekløverbue. f.
Kølbue eller æselrygbue. g. Styltebue. h. Hesteskobue.

og bog, Håb (Spes) med fugl og anker, Kærlighed (Caritas) med børn; 2) kardinaldyderne:
Klogskab (Prudentia) med slanger, Mådehold
(Temperantia) med kande og bæger, Styrke eller
Mod (Fortitudo) med brudt søjle og Retfærdighed (Justitia) med sværd og vægt.
dyvel, lille, snittet træpind (uden hoved, jf. nagle),
hvormed ornamenter og løsdele fastgøres (i
stedet for med søm).
†dønnike, pudse.
dør, dvs. døråbning; det lukkende element kaldes
dørfløj.
dørfløj, det lukkende element i en døråbning.
Ecce Homo (latin: »Se, hvilket menneske«), Pilatus’ ord, da han fremstiller den tornekronede
Kristus for folket (Joh. 19,5).
empire, se stilarter.
entasis (midtsvulmen), svag konveksitet omkring
midten af en søjle.
epitaf(ium), mindetavle med gravskrift over af
død(e), opsat som vægmonument og ofte smyk
ket med skulptur og maleri. I ældre tid anvendtes betegnelsen også om et mindedigt eller om
gravskriften alene.
evangelistsymboler, -tegn: Mattæus (engel), Markus
(løve), Lukas (okse) og Johannes (ørn).
fakbue, redskab, bue med tarmsnor, anvendt ved
fremstilling af f.eks. filthatte (jf. apostelattributter).
fals, retvinklet indsnit, 1) i kanten af et bræt, f.eks.
til anslag for et andet stykke træ; 2) i en pille, i
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en murvange eller murkarm som anslag for en
dørfløj eller et vinduesglas; 3) brugt rent dekorativt (jf. fig. 3).
falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget eller skåret som dekoration.
fane, rand på dåbsfad, disk e.l.
fas, skråt afskåret hjørne eller kant.
feston, en i en bue nedhængende kæde af blade,
blomster og frugter (jf. guirlande).
fiale, lille spirprydet, tårnagtigt led, almindeligt i
den gotiske stils prydværk (jf. fig. 11e).
filigran, guldsmedearbejde, udført af tråd og runde
korn, der er sammenloddet, hyppigst på en underlagsplade.
finering, ganske tynd beklædning af ædlere eller
smukkere træsorter, limet på snedkerarbejde,
der er udført af en billigere eller mere robust
træsort, jf. intarsia.
firpas, firkløverformet felt eller gennembrydning
(se fig. 31).
fiskeblære, kommaformet, dråbelignende gennem
brydning i gotisk stavværk (jf. fig. 11b).
fjeder, fjer, smalt fremspring langs midten af et
bræts ene længdekant, passende ind i en tilsvarende rille, not, på nabobrættet. Brædder, som
har fjeder på den ene kant og not i den anden,
kaldes pløjede.
fladbue eller fladrundbue, se bue og fig. 13c-d.
fladsnit, se relief.
flakt ørn, ørn med to hoveder (dobbeltørn).
flammeret, flammet (fig. 14) betegner beklædningen af en glat træflade (f.eks. en dørfløj) med

Fig. 14. Flammeret eller flammet dør i forskellige udformninger.

Fig. 15. Kvaderridsning.

kantprofilerede brædder, som er diagonalstillede i rude-, siksak- eller sparremønster.
flensborgsten, se mursten.
fløjaltertavle, en altertavle med bevægelige (hængslede) sidefløje, der kan lukkes ind foran hoved- eller midtskabet (corpus).
fod (tonehøjdebetegnelse vedr. orgelstemmer), se
stemme.
foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af skiftende
stave og hulninger, mindende om folder i tekstiler; almindelig på sengotiske dørfløjs- og panelfyldinger. Se også foldeværkskapitæl, fig. 25j.
foldeværkskapitæl eller foldekapitæl, se kapitæl og fig.
25j.
foliot, se balance.
forbandt, se skiftegang.
forblænder(e), særligt tilvirkede mursten af finere
ler, anvendt som ydre skal i teglstensmurværk.
†forfærdige, †færdige, istandsætte, færdiggøre. Kan
også betyde ‘fremstille noget nyt’.
forkrøppet er en gesims, en profil eller en liste, der
af ornamentale grunde er ført i knæk eller af
konstruktive hensyn er ført uden om et eller
flere fremspring (jf. fig. 16f.).
formsten, profileret teglsten. Profilen kan være
hugget i den brændte sten, men er oftest formet eller skåret i det våde ler før brændingen
(jf. fig. 39).
fornagle, se fig. 48 og nagle.
fortanding, 1) lodret; 2) faldende. Betegner den lod
rette eller skrå linje, hvor arbejdet på en mur,
ofte nær et hjørne, midlertidigt er afsluttet, jf.
hvælvfortanding, fig. 24.
fraktur, se skrift.
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fresko, maleri udført på frisk, endnu fugtig puds
(italiensk: al fresco); jf. secco.
frikombination, automatisk hjælpemiddel, der muliggør hurtige, forprogrammerede klangskift i
et orgel.
frise, 1) led, ofte glat, i en gesims, der forneden
begrænses af arkitraven og foroven af kronlisten,
se søjle (jf. fig. 47b2); 2) dekorationsbånd, sammensat af buer, ruder, aftrapninger mv., der ligesom en gesims løber under f.eks. et tagskæg
eller danner den øvre afslutning på brede murblændinger (jf. fig. 18); 3) billedfremstilling eller
-bånd som muret, malet, skåret, hugget, støbt
eller vævet indramning eller kantning af vægfelt, loft, ribbe mv. (jf. fig. 31-33, 35).
frisefylding (fig. 16a), fylding med ophøjet spejl og
forsænket, omløbende bort. Findes tidligst i
snedkerarbejder fra renæssancen; jf. fylding.
frontale (antemensale), alterbordsforside.
frontispice eller fronton, en gavllignende, dekorativ
udbygning på en bygningsfacade eller et afsluttende parti over et vindue, en dør eller et
gravmonument (jf. stele og fig. 44), oftest formet
som en trekant (trekantgavl, trekantfronton) eller et cirkeludsnit (segmentgavl, segmentfronton).
frådsten (kildekalk), blæret kalksten, dannet ved
kildevæld, kendelig på aftryk af grene, blade
m.m. Især anvendt som byggemateriale i de
ældste stenkirker (se tuf ). Forekommer hyppigst
omkring Roskilde Fjord og i Østjylland.
fuge, det mørtelfyldte mellemrum mellem de enkelte sten i en mur. De lodrette kaldes stød- eller studsfuger, de vandrette leje- eller langfuger.
Nutidens konsekvente udkradsning og fugning med særlig mørtel var næppe så almindelig i middelalderen, hvor den udkvældende
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Fig. 17. Fugetyper i teglstensmure.

mørtel, som ikke afskrabedes, blot udtværedes
eller formedes med fugeskeen; herefter taler
man om udglattede fuger eller rygfuger. Fugernes synlige ydersider betegnes efter deres forskellige behandling, der kan røbe murværkets
alder:
1) Fuger i kampestens- og kvadermure:
a) Udglattede, fyldte (i plan med stenenes for
sider). I romansk kampestensmur hyppigt
med kvaderridser (fig. 15).
b) Let fremspringende og flade (sml. fig. 17e).
c) Knasfuger, ganske smalle, afskrabet i plan
med murfladen – ofte i romansk granitkvadermur.
d) Som a, men uden ridser og evt. med indtrykkede teglbrokker og småsten.
2) Fuger i teglstensmure (fig. 17):
e) Fremspringende, flade, med skråt beskårne
kanter.
f ) Skarpryggede.
g) Skråtskårne (med skråt holdt murske).
h) Midtridsede.
i) ‘Brændte’, med lille midtfure udført med huljern – eftermiddelalderlig.
j) Hamborgfuger, stærkt fremspringende, trapezformede eller rundede – nyere tid.

d

e

f

Fig. 16. Eksempler på fyldinger: a. Frisefylding. b. Spejlfylding. c. Arkadefylding med perspektivhuller foroven. d.
Hammerfylding. e. Ottekantet fylding med bosser i hjørnerne. f. Rudefylding med forkrøppet rammeliste.
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fuld mur er i modsætning til kassemur udført af
ensartet materiale og med gennemløbende
skifter fra yder- til inderside.
fylding, flade (almindeligvis af træ) til udfyldning
mellem rammestykkerne i en dørfløj, et panel
o.l.; i litteraturen anvendes betegnelsen fylding
tillige om udsparet felt (uægte fylding) f.eks.
i stolegavle og lisener. Konstruktivt er en fylding indfældet eller indnotet i rammeværket
eller fastgjort på bagsiden af dette. Som regel
er fyldingsarbejde beriget med profiler og
ornamenter. Spejlfyldingen (fig. 16a-b), som
karakteriseres ved et ophøjet midtfelt (spejl),
er den mest almindelige; inden for denne type dominerer frisefyldingen, opkaldt efter den
smalle frise, der omgiver spejlet (a). En simpel, plan fylding kan ved pålagte lister mv. få
ret varierede former, efter hvis figur fyldingen
benævnes, f.eks. arkadefylding (evt. med perspektivhuller i sviklerne) (c), hammerfylding (d),
ottekantet fylding (evt. med trekantede bosser
i hjørnerne) (e) og rudefylding med forkrøppet
rammeliste (f ).
†færdige, se †forfærdige.
fødselslinje, se vederlag.
ganghjul (se tårnur, fig. 53.15 og 53.36), danner
sammen med ankeret (ved stiftgangen sammen
med paletterne) urets gang (eller hemværk).
Ved spindelgang benævnes ganghjulet kronhjul,
fordi tænderne sidder på fælgens ene side.
ganghjulsbøjle (se tårnur, fig. 53.14), anvendt ved
spindelgang, hvor den bærer ganghjulets ene leje,
samtidig med at den ved sin buede form tillader den lodrette spindel (fig. 53.18) at passere
netop ud for ganghjulsakselen.
gangjern, hængsel på dørfløj eller luge; ‘går’ på stabelen.
gangværksudløsning (se tårnur, fig. 53.9-10 og 53.28),
mekanisme til igangsætning og standsning af
urets slagværk.
gavlkam, se kam.
generalcrescendo, indretning, der til- eller frakobler
Fig. 18. Gesimsfriser. a. Rundbuefrise. b. Krydsende
rundbuefrise c. Rudefrise. d. Trappefrise (under sugfjæl) e. Fladbuefrise. f. Bloktandfrise.
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et orgels stemmer i en på forhånd fastlagt række
følge.
gerigt, indfatning om dør- eller vinduesåbning.
gering, samling af to stykker træ i en ret vinkel,
således at samlingsfladen danner en vinkel på
45° med hjørnet.
gesims, 1) udkragning på en mur under tagskægget, se frise og bæltegesims samt fig. 18a-c og e-f;
2) den profilerede overgang mellem væg og
loft; 3) de bårne dele af en søjlestilling (fig. 47b).
gjordbue, bærende bue mellem to hvælv, spændt
tværs over rummet (jf. skjoldbue og fig. 3).
glamhul, lydhul i kirketårnets klokkestokværk.
†gla(m)vindue, lille vindue.
godronneret (fransk: godron, bule), udsmykning, lagt
med tætsiddende rundstave eller æglignende buler; modeornament især på sølvtøj o. 1700.
gotisk stil, se stilarter.
graduale, bog, hvori gudstjenestens sange er samlet.
grahamsgang (se tårnur og fig. 52b), hvilende ankergang. Ankeret minder umiddelbart om hagegangens hage, men i modsætning til denne
har det hvileflader og skråtskårne impulsflader,
i princippet svarende til stiftgangens paletter.
Grahamsgangen regulerer ligesom stiftgangen
bedre end hagegangen, men den er vanskelig
at udføre og vedligeholde, hvorfor stiftgang almindeligvis foretrækkes.
granulering, se filigran.
grat (kappesøm), den (nedadvendte) ryg, der fremkommer, hvor to kapper i ribbeløse hvælv støder
sammen (jf. fig. 23b).
gravering, indridsning af linjer, ornamenter eller
bogstaver i metal ved hjælp af en gravstik.
gravflise eller gravhelle, flise med gravskrift.
gravramme, ramme af træ, evt. med skåret indskrift,
beregnet til indramning af gravsten, gravflise eller jorddækket gravsted.
gravskrift, indskrift, i første række med personoplysninger på et gravminde (epitafium, gravsten,
kisteplade, kirkegårdsmonument mv.).
gravstik, se gravering.
gravtræ, liggende eller stående gravminde af træ.
grisaille, maleri eller tegning, udført i gråtoner.
†gros de Tours, fransk silkestof fra Tours, kipret
(strukturvævet med skrå striber) eller mønstret.
Gros betegner her et tæt, svært stof, ofte med
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Fig. 19. Maureske.

reference til tilvirkningsstedet (jf. også gros de
Naples, gros de Berlin etc.).
groteske (fig. 22), af italiensk grotta (grotte), renæssanceornament, ofte symmetrisk, med fantastiske menneske-, dyre- og planteformer, inspireret af antikke vægudsmykninger, fundet i Roms
underjordiske ruiner.
grundering, se staffering.
guardejn, embedsmand, som prøver ædle metallers
finhed eller lødighed.

Fig. 20. Bruskværk.

guardejnmærke, guardejnens garantistempel for
guldsmedearbejders lovmæssige lødighed; ofte
ledsaget af et månedsmærke.
gueridon, 1) postament til lys; 2) stor, fritstående
lysestage.
guilloche, båndornament, dannet af bølgende eller
sammenflettede linjer.
guirlande, række af festons.
gutta, egentlig dråbe, dråbelignende led på bjælkeværket i arkitektur af dorisk orden.
gæk, det på låget af en kande over hanken siddende greb, hvorpå man trykker for at åbne låget.
hagegang (ankergang) (jf. tårnur og fig. 52a), en tilbagevigende mekanisme (dvs. at pendulet i sine
yderstillinger fører ganghjulet en anelse tilbage).
Almindelig i ældre tårnure, men ikke velregulerende som de hvilende gange, f.eks. stiftgang
eller grahamsgang, hvormed hagegangen ofte er
udskiftet.
hallekirke, en kirke, hvis midterskib og sideskibe
er af (nogenlunde) samme højde og under sam
me tag (modsat basilika).
halspilaster, se pilaster.
halsring, vulst omkring søjleskaftets øvre ende, jf.
fig. 47c3.
halvstens, dimension svarende til den anvendte
murstens bredde, f.eks. halvstens fals (jf. helstens,
kvartstens).
halvtag (pulttag), se tag.
Hamborgfuge, se fuge.
hammerbånd, vandret tømmerstykke, som holder
stolper og planker i en stavbygning sammen
foroven.
hammerfylding, se fylding.
hammerløftearm (se tårnur, fig. 53.50), vægtstang,
som bevæges af hammerløftestifterne (fig.
53.25), og som via hammertransmissionerne
(evt. en hammervelle, fig. 53.52) formidler bevægelse til urhammeren (fig. 53.53).
hammervelle (se tårnur, fig. 53.52), vippeanordning
til formidling af trækket fra urværket til urhammeren (fig. 53.53).
hanebånd, hanebjælke, vandret tømmerstykke, som
i tagværket, mellem tagryg og bindbjælke, forbinder spærene, jf. tagværk samt fig. 2-3, 46, 48
og 49f.
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harmonium, ‘stueorgel’, musikinstrument i familie
med orglet; tonerne frembringes af små, frit
svingende metaltunger.
hautrelief, se relief.
helgengrav (sepulchrum), firkantet fordybning foroven i middelalderlige alterbordsplader, som
regel delt i to afsatser, en større, øvre til et stenlåg og en mindre, nedre til en blykapsel med en
lille helgenrelikvie, se relikviegemme.
hellige kar (latin: vasa sacra), genstande, først og frem
mest kalk og disk, der anvendes ved nadveren.
helstens, dimension, svarende til den anvendte
murstens længde (jf. halvstens, kvartstens).
herme, pilaster eller pille, der foroven har form som
et menneskehoved eller hyppigere en menneskelig overkrop, oftest med rigt dekoreret skaft,
se fig. 37.9. Se også †terme.
hesteskobue, se bue og fig. 13h.
himmel, se lydhimmel.
hjerteskive (fig. 53.27) og hjerteskivehjul (fig. 53.51),
dele af slagværksmekanismen i et tårnur.
hjørnekæde (fig. 27), betegnelse for kvadersat murhjørne, hvis sten til begge sider danner en stående fortanding.
hollandsk skifte, se skiftegang.
hostie, nadverbrød, oblat.
hovedværk, se værk og fig. 36c.
hulkel, hulled, konkavt profilled.
†hulsten, gammel fællesbetegnelse for munke og
nonner, se tagsten.
hulsøm (fig. 26) opstår, når en smiget åbning (f.eks.
et vindue) mures af normalsten.
humerale, se amictus.
hvælv (fig. 23), hvælving, buet, som regel muret
overdækning af rum. De hyppigst forekommende middelalderlige typer er: 1) hvælv uden
ribber, der efter formen deles i hel- og halvkuppelhvælv, tønde- og grathvælv (a-b) med
varianter og særformer, samt det sjældne klosterhvælv (c) og det kantede kuppelhvælv (d);
2) hvælv med (som regel bærende) ribber, der
efter ribbernes antal og mønster deles i f.eks.
krydshvælv (e), seks- og ottedelte hvælv (f ),
nethvælv og stjernehvælv. Den første type, hvor
selve hvælvet er det bærende element, benyttes
fortrinsvis i den tidlige hvælvslagningsperiode,
o. 1100-1250; tønde- og grathvælv bliver på
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Fig. 21. Båndakantus.

ny almindelige i renæssancen. Ribbehvælvene
optræder fra 1100-tallets slutning til et godt
stykke ind i nyere tid. I de ældste er ribberne
ikke bærende, og kapperne er enten muret omtrent som ved grathvælv (b), men alle med en
svag stigning mod ribbernes skæringspunkt,

Fig. 22. Groteske.
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d
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f

Fig. 23. Eksempler på hvælv. a.-d. Ribbeløse hvælv: a. Tøndehvælv. b. Grathvælv. c. Klosterhvælv. d. Kuppelhvælv.
e.-f. Ribbehvælv: e. Krydshvælv. f. Seksdelt hvælv.

eller i ringformede skifter (f ), også betegnet
overgangshvælv. Efter 1200-tallets midte bliver

d

c

b
a

Fig. 24. Hvælvvederlag med fortanding: a. Hvælvvederlag. b. Hvælvlomme. c. Fortanding til brug for udmuring af hvælvlomme. d. Overvæg.

ribberne det bærende element; hvælvkappernes tykkelse nedsættes, og skiftegangen ændres
i lighed med (e). (jf. grat, kappe, lomme og ribbe).
hvælvfortanding (fig. 24c), se fortanding og lomme.
hvælvsvikkel (kappeflig), den nedre, tilspidsede del
af hvælv eller hvælvkappe (jf. fig. 23).
hvælvvederlag (fig. 24a), muret, bueformet afsæt i
rummets vægge til bæring af hvælv (sml. skjoldbue).
hængestav, se fig. 12h.
højkirke, 1) i en basilika den del af midtskibet,
som rager op over sideskibene; 2) †højkirke eller †storkirke, hyppigt anvendte betegnelser for
skibet i modsætning til koret (jf. †lavkirke).
hønsetrin, se trambulérstik
ibsskal, egentlig Jakobsskal (muslingeskal), et af
apostlen Jakob den ældres attributter (hentydende til hans sørejse), også anvendt som pilgrimstegn.
ikonografi og ikonologi, disciplin, der beskriver, analyserer og fortolker billeders eller bygningers be
tydningsindhold.
indvielseskors, oftest hjulkors (fig. 30j), som maledes på væggene på de steder, hvor bispen ved
kirkens indvielse havde afsat korsets tegn med
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Fig. 25. Kapitæler. a-e: Klassiske i renæssanceudformning. f-g. Danske. a. Dorisk. b. Jonisk. c. Korintisk. d. Komposit. e. Toskansk. f. Trapez. g. Trekant. h. Klo. i. Terning. j. Foldeværk.

den indviede olie; undertiden også indhugget i
alterbordsplader.
initialer, begyndelsesbogstaver.
intarsia, dekorativ finering og indlægning med
forskelligt farvet træ.
isselinje, issepunkt, øverste linje/punkt i hvælvkappe eller buet stik.
italienskrød, se jernoxyd.

jordgrav, jordfæstegrav, grav, placeret direkte i jorden under kirkegulvet (i modsætning til muret
begravelse).
jus patronatus, patronatsret, højhedsret, udøvet af en
beskytter (patron) af en kirke mv., dvs. bygherre, velgører eller ejer, i middelalderen fortrinsvis
begrænset til en præsentationsret (jus præsentandi),
men siden, navnlig under enevælden, udvidet til

jaconet, glatvævet, klart bomuldsstof.
jernoxyd, stof med en dæmpet, mørkerød farve,
evt. brunviolet, som kan gå helt over i rødgult;
kaldes også caput mortuum, dodenkop, italiensk-,
mønje-, persisk- eller spanskrød.
Jesumonogram, 1) bogstaverne IHS, forkortelse for
Ihesus (egentlig misforstået latinisering af det
græske IHC eller IHΣ af IHΣOYΣ) og under
tiden tolket som »I(esus) H(ominum) S(alva
tor)« (Jesus, menneskenes frelser), eller som »I(n)
H(oc) S(igno vinces)« (ved dette tegn skal du sejre). 2) Bogstaverne INRI, sammensat af de ord,
Pilatus lod sætte på korset (Joh. 19,19), »I(esus)
N(azarenus) R(ex) I(udæorum)« (Jesus fra Nazaret, jødernes konge). Se også Kristusmonogram.
jonisk kapitæl, se kapitæl.

Fig. 26-27. 26. Hulsøm. 27. Hjørnekæde.
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Fig. 28. Snit og opstalt af muren i en romansk granitkvaderkirke: Tv. snit af kassemuren med kvaderklædt
yderside. Nederst fundament af syldsten. Øverst loftsbjælken (bindbjælke), der hviler på to murremme, den
ydre med indnotet sugfjæl. Tagspær og spærstiver er
tappet ind i bjælken (sml. fig. 48-49). Blybeklædningen hviler på brædder. Opstalten th. viser fra neden en
dobbeltsokkel, nederste skifte er skråkantet, øverste er
attisk profileret (sml. fig. 43a og g). I den kvaderklædte
mur herover ses et stenhuggerfelt. Det rundbuede, smigede vindue, der er uden særlig sålbænk, har monolit
overligger med hjørnefalse. I vinduet er indmuret en
ramme af egetræ med blyindfattede ruder, fastholdt af
tre vindjern. I blytaget ses et blytækkerårstal.

en regulær ejendomsret over kirken og dens tiender foruden en kaldsret (jus vocandi). Se også s. 8 f.
jus præsentandi, præsentationsret, retten til at foreslå
en kandidat til et præstekald eller vikardømme
(jf. s. 8 f.).
jus vocandi, kaldsret, retten til at kalde (dvs. udnævne) en præst (jf. s. 8 f.).

†kaffa, stof, som er glat på den ene side og loddent på den anden. Kendt fra 1600-tallet.
kaldsbog (liber daticus), bog, ført af sognepræsten,
indeholdende forskellige meddelelser af betydning for embedet.
kaldsret, se jus vocandi.
kalk, se alterkalk.
kalorifer, indmuret jernovn til fast brændsel i luftopvarmningsanlæg.
kam, 1) gavlkam, gavlmurens øverste del, der rager
op over tagfladen. Gavlkammen kan være glat,
takket (aftrappet med kamtakker, jf. fig. 12) eller svungen, 2) kam, kæmning, kæmmet (jf. fig.
49), hvor bjælkerne (b) er kæmmet over murlægterne (a).
†kamelot, uldstof, ofte mønstret eller stribet, opr.
udelukkende af kameluld, i 1700-tallet også af
andre materialer.
kanneleret, lodret riflet, jf. kannelurer.
kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer, dækkende søjle- eller pilasterskafter (jf. fig. 25a, b og e).
kapitæl, 1) især søjle- eller pilasterhoved (fig. 25).
Foruden de tre græske hovedtyper, dorisk (a), jonisk (b) og korintisk (c) samt toskansk kapitæl (e)
kan nævnes: kompositkapitæl (d) (sammensat af
jonisk og korintisk), æggestavkapitæl (fig. 47c1)
(toskansk kapitæl med æggestav) samt profilkapitæl (variation af toskansk kapitæl). Endvidere
trapezkapitæl (f ), trekantkapitæl (g), klokapitæl
(h), terningkapitæl (i) og foldeværkskapitæl (j), alle
brugt i romansk tid. 2) Inden for skrift betegner
kapitæler store bogstaver (jf. versaler).
kappe (jf. fig. 3 og 23), én af de (fire eller flere)
krumme murflader, der tilsammen udgør et
hvælv. Kapperne kan være muret på ribber, eller
de kan mødes i skarpe grater.
kappeflig, se hvælvsvikkel.
kappesøm, se grat.
kardinaldyder, hoveddyder, se dyder.
karmoisin, †karmesiden, rød farve.
karnation, hudfarve.
karnis, profil sammensat af et konkavt og et konvekst led (jf. fig. 43c-d).
kartouche, rammeornament med bøjede og rullede flige, hyppigt dekoreret med frugter, blomster, blade, masker o.l.Tidligst i renæssancen. Se
rulleværk og fig. 34; prædikestol og fig. 37.8.
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karvsnit, snitværk, skåret (karvet) i træ som vekslende systemer af fordybede kilesnit, ofte ordnede i cirkler eller stjerner.
karyatide, bærende kvindefigur (fritstående), f.eks.
brugt som støtte for en gesims.
kassemur er i modsætning til fuld mur støbt ud med
en kerne af rå marksten eller murstensbrokker i
mørtel mellem to murskaller (jf. fig. 28).
kassette, ornamentfelt, oftest firkantet, til tider
med en roset i midten.
kassetteværk, sammensætning af kassetter og andre
ornamenter i fladsnit (jf. relief ). Renæssanceornament (jf. beslagværk og søjle (fig. 47c8)).
katekismustavle (skriftaltertavle), altertavle, hvis udsmykning hovedsagelig består af skriftord:Trosbekendelsen, nadverordene, Fadervor e.l.; alm.
o. 1575-1625.
keglevindlade, se vindlade.
kenotaf, se tumba.
kerub, engel, ofte gengivet med flammesværd,
som vogter af Pagtens Ark eller indgangen til
Paradis. Se også seraf.
kildekalk, se frådsten.
kilesten, tilspidsende (kileformet) sten i buestik
(kilestensstik); jf. døren på fig. 2.
kip, tagryg, det sted, hvor spærenderne mødes.
kirkerist, jernrist, ofte med ramme af træ, over en
muret eller stensat grube i jorden ved indgangen til kirkegården, beregnet til at holde svin
og andre husdyr borte uden at hindre adgang
for mennesker.
klassicisme, se stilarter.
klingpung, klingbeutel, en på et langt skaft siddende
pung eller pose, på hvis underside en lille klokke er fastsyet; anvendt til kollekt.
klinker, hårdtbrændte, gerne små teglsten der oftest anvendes som gulvbelægning.
klokapitæl, se kapitæl og fig. 25h.
klokke, se fig. 29.
klokkehus, tårnagtig, lukket bygning i to-tre stokværk, oftest en svær tømmerkonstruktion, i hvis
øverste del klokkerne er ophængt. Husets nedre del er materialrum. Fritstående eller placeret
op ad kirkegavl, jf. klokkestabel.
klokkeprofil (fig. 43d), stejl, omvendt faldende karnisprofil.
klokkestabel, åben tagdækket tømmerkonstrukti

j
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Fig. 29. Klokke. a. Knebel. b. Slagring med lister. c.
Legeme. d. Hals. e. Hue. f. Kroneplade. g. Hanke. h.
Trækstang. i. Slyngebom. j.Vuggebom.

on til klokkernes ophængning, jf. klokkestol. Pla
cering som klokkehus.
klokkestol, tømmerkonstruktion til klokkernes op
hængning i tårn eller på kirkeloft.
kløverbladsfrise (fig. 31), jf. firpas.
knægt, konsol af træ, jf. krumknægt, volutknægt samt
fig. 37.4.
kollekt, pengeindsamling, jf. klingpung.
kollektiv, fast klangblanding i et orgel.
kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 25d.
kondukt, se vindlade.
konge, midtstolpe i apsistagværk, spir, klokkehus eller klokkestabel. Også de (lodrette) bærende stol-
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Fig. 30. Kors: a. Græsk kors. b. Latinsk kors. c. Antoniuskors. d. Georgskors. e. Andreaskors. f. Patriarkalkors. g. Hammer- eller krykkekors. h. Korset kors. i. Gaffelkors. j. Cirkel- eller hjulkors. k. Skt. Hanskors.

per i dragerstolstagværker og langstolstagværker
benævnes konger (jf. fig. 51a).
konsol, bærende fremspring.
kop, se binder.
koppel, indretning, der sammenkobler værkerne i
et orgel. Når f.eks. koplet ‘HV-P’ er aktiveret,
kan stemmerne i hovedværket tillige spilles via pedalklaviaturet (jf. oktavkoppel).
kopskifte, se skiftegang.
kopstykke, det øverste tværstykke på en stoleryg.
korbue, se triumfbue.
korbuekrucifiks, stort krucifiks, ophængt i eller
over korbuen.
kordongesims, se bæltegesims.
korgitter, korskranke, gitter eller skranke mellem
kor og skib(e), jf. lektorium.
korintisk kapitæl, se kapitæl og fig. 25c.
korklokke, se messeklokke.
kors, se fig. 30.
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt bladmotiv, hyppigt forekommende i gotisk prydværk
(fig. 11a).
†korsdør, ældre betegnelse for dør i korgitter.
korskranke, se korgitter.
korstol(e), sammenhængende, oftest rigt udskårne
stolerækker langs væggene i koret, benyttet af
gejstligheden ved gudstjenester i større middelalderkirker.
krabbe, krabbeblad, ornament af form som en forvreden korsblomst (fig. 11f ); på sengotiske spir,
gavle og kors, kalkmalet på ribber osv.
kragbånd, fremspringende profilled, især brugt
som vederlag i bueåbninger.
kragsten, kragbånd bestående af én sten.
krenelering, fortløbende række af skydeskår i kronen af f.eks. en fæstningsmur.
kridering, kridtgrund, se staffering.
kriget, anvendt f.eks. om en hue, der har dybe
indskæringer ved tindingerne.

Kristi våben, se marterredskaber.
Kristusmonogram, de to græske begyndelsesbogstaver i ordet Kristus, X og P, sammenskrevne. Se
også Jesumonogram.
krongesims, kransgesims, det øverste fremspringende led af hovedgesimsen eller hele den
øverste gesims.
kronliste, det øverste, som regel karnisprofilerede
led af en gesims. Se søjle.
krumknægt, prydbøjle eller -konsol, anbragt under
eller på en gesims, ofte smykket med ornamenter, englehoveder o.l. eller gennembrudt, se fig.
37.4.
krydsbånd, krydsende trækbånd i spærfag (jf. fig. 3).
krydsende rundbuefrise, se fig. 18b.
krydsskifte, se skiftegang og fig. 41d.
kuglestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af små
kugler på række (jf. perlestav).
kursiv, se skrift.
kurvehanksbue, se bue og fig. 13d.
kvader, natursten, firkantet tilhugget til bygningsbrug (jf. fig. 28).
kvaderridsning i romansk murværk (se fuge nr. 1a
samt fig. 15). Ridsningen kan være udført med
en fugeske, dyppet i tyk kalkmørtel.
kvartstens, dimension svarende til den anvendte
murstens højde (jf. helstens, halvstens).
kølbue (æselrygbue), se bue og fig. 13f.
kønrøg, sort farvestof, fremstillet af sod fra afbrændt træ eller harpiks.
laf, den brede hule del af en ske (skeblad).
langhus, et andet (ældre) ord for skib.
langhuskirke, en kirke, hvis kor har samme bredde
og højde som skibet, og som er uden bygningsmæssig adskillelse mellem de to afsnit.
langhuskor, et kor, der har samme bredde og højde
som skibet.
langstol, længdeafstivning i tagværk med lodrette
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stolper (konger), som hviler midt på bindbjælkerne og bærer vandret tømmer (dragere), som
understøtter spærfagenes hanebånd, alt indbyrdes forbundet med tappe og talrige påbladede
skråbånd (jf. blad), (jf. fig. 48).
lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over forgyldning eller forsølvning.
†lavkirke (†lillekirke, †sanghus), betegnelser for koret, i modsætning til skibet, jf. †højkirke.
lektorieprædikestol, prædikestol, fortrinsvis anvendt
efter reformationen, placeret på et lektoriepulpitur i skibets østende foran korbuen eller triumfvæggen (jf. lektorium).
lektorium, i oldkirken læsepult ved skranken mellem kor og skib. Senere i middelalderen overførtes navnet på den skranke eller det pulpitur,
der aflukkede koret som gejstlighedens særlige
område. Lektoriepulpituret tjente til anbringelse af pulte for evangelie- og epistellæsning
og undertiden altre. Desuden kunne pulpituret
give plads for orgel, sangkor og processioner; senere knyttes betegnelsen til en særlig form for
prædikestol (jf. lektorieprædikestol og korgitter).
liber daticus, se kaldsbog.
lidelsesredskaber, se marterredskaber.
ligtræ, se gravtræ.
†lillekirke, se †lavkirke.
lisen, flad, retkantet væg- eller murpille, uden kapitæl eller base (se dog ørelisen), jf. pilaster.
liturgi, gudstjenesteordning.
liturgiske farver, det udvalg af farver (almindeligst
hvid, rød, grøn, violet og sort), der anvendes
på messeklæder og kirkens øvrige tekstiler til
at anskueliggøre de forskellige tider og fester
i kirkeåret eller til at markere særlige handlinger. Regler for anvendelsen af en liturgisk farveskala fastlagdes allerede i tidlig middelalder
inden for den katolske kirke og holdes stadig
i hævd. Den lutherske kirke har ingen faste
forskrifter herom, og praksis har derfor varieret fra en gentagelse af de katolske sædvaner
til benyttelse af kun en enkelt farve, oftest rød
eller sort. For farvernes anvendelse i løbet af
kirkeåret gælder i dag generelt: Hvid benyttes
ved højtiderne (jul og påske) samt ved særlige
fester for Treenigheden og Kristus (herunder
Mariæ Bebudelsesdag). Rød bruges i pinsen
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b
Fig. 31. Kløverbladsfriser. a. Muret i tegl. b. Kalkmalet.

Fig. 32. ‘Løbende hund’.

samt på martyrdage (Skt. Stefans dag). Grøn
anvendes 1.-6. søndag efter Helligtrekonger
samt i hele Trinitatistiden.Violet karakteriserer
bods- og fastetiderne (2.-4. søndag i advent,
almindelig bededag samt fra søndag septuagesima (9. søndag før påske) til midfastesøndag).
Sort anvendes alene langfredag.
lomme, den dybest beliggende del af rummet mel
lem en hvælvings kappeflig og overvæggen; kan
være mere eller mindre udmuret, evt. i forbandt med muren, jf. hvælvfortanding, fig. 24.
Louis XIV, XV, XVI stil, også betegnet LouisQuatorze, Louis-Quinze og Louis-Seize, se
stilarter.
lydhimmel, skærm, ophængt af akustiske grunde
over prædikestol, se fig. 37d.
lydpotte, lerpotte, indmuret i korets eller skibets
vægge eller hvælv, med åbningen anbragt i
murfladen. Lydpotterne er anbragt af akustiske
grunde, men har ingen praktisk effekt.

Fig. 33. Mæanderborter.
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Fig. 34. Rulleværk.

lysepibe, rørformet holder på lysestage til nedsætning af lys.
lysepig eller -torn, kegleformet spids øverst på lysestage til opstikning i et hul i lysets underside.
lysning, åbning i murværk til vindue eller dør.
†læddike, lille rum med låg i den ene ende af en
opbevaringskiste.
lægmandsalter, alter i dom- og klosterkirker, ved
hvilket lægfolk havde adgang til at overvære
messe (i modsætning til højalteret i koret); oftest
midt i skibets østre del, foran korbuekrucifikset.
løbende hund (fig. 32), ornamentbort af fortløbende, bølgeformede figurer.
løber, mursten, hvis langside ligger i murflugten
(jf. binder, skiftegang og fig. 41).
Majestas Domini, Kristus i sin herlighed, tronende,
frontal Kristus i mandorla, omgivet af evangelistsymbolerne.Yndet motiv i romansk kunst.
majuskler, se skrift.
mandorla, mandelformet, (spids)oval indramning,
navnlig brugt omkring fremstillinger af Kristus
(se Majestas Domini).

†mangut (†manggods), dårligt, stærkt blyblandet
tin, jf. tinstempler.
manierisme, se stilarter.
manipel (manipulus), håndlin, et bånd lagt over venstre håndled, hørende til den liturgiske dragt.
mansard, mansardtag, se tag.
mansardetage, tagetage indrettet i den nedre del af
et mansardtag, se tag.
manual, klaviatur på orgel, spilles med hænderne
(jf. pedal).
marterredskaber (lidelsesredskaber), de redskaber, der
anvendtes i forbindelse med Kristi lidelse og
død: tornekrone, pisk, kors, nagler, spyd etc. Også betegnet Kristi våben (latin: Arma Christi).
masværk, se stavværk.
maureske (fig. 19), ornament, der efterligner arabisk (maurisk) prydværk.
messehagel, præstens overklædning, båret over en
messeskjorte; bestående af, ofte skjoldformet,
ryg- og forstykke.
messeklokke (korklokke, primklokke), lille klokke an
bragt i eller over koret og (i middelalderen) benyttet, når hostien løftedes op; efter reformationen anvendt for at påkalde menighedens opmærksomhed ved gudstjenestens begyndelse.
mesterpetring, se mursten.
metope, firkantet, ofte reliefsmykket, plade mellem
triglyfferne i en dorisk frise.
midtsvulmen, se entasis.
minuskler, se skrift.
misericordia (latin: barmhjertighed), støttekonsol un
der en korstols klapsæde.
mitra, bispehue.
monolit, bygningsdel, f.eks. dør- eller vindueso
verligger, bestående af én (natur)sten (jf. fig.
28).
monstrans, beholder til opbevaring og fremvisning
af relikvier eller hostie (jf. relikviegemme).
monstransskab, skab til opbevaring af monstransen
og kirkens hellige kar.
montant, se akantusmontant.
†mor, vatteret stof af silke, halvsilke, kamelhår eller
lærred. Glat eller mønstret, ofte indvævet med
guld- eller sølvtråd.
munk, se tagsten.
munkeskifte, se skiftegang og fig. 41a-b.
munkesten, se mursten.
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muranker, gennemgående jernstang i murværk til
dettes fastholdelse eller afstivning. Ankeret er i
den ene ende (ved murens yderside) forsynet
med et ankerforskud, mens den anden ende (ved
murens inderside) er fastgjort enten 1) til et
trækbånd eller en (anker)bjælke af jern eller træ,
gående på tværs af bygningen; eller 2) på (kasse)murens inderside (evt. kan også her være anbragt et forskud). Murankre optræder normalt i
forbindelse med bygningers loftsbjælkelag (eller
ankerbjælker). Ankerforskud er i middelalderen
og indtil sidste halvdel af 1500-tallet oftest lige,
lodrette jernstykker smedet i ét med ankeret,
senere optræder næsten udelukkende løse ankerforskud, der kan antage mange former, men
som oftest er kryds- eller liljeformede.
muret begravelse, gravkammer eller -krypt under
kirkegulvet med murede vægge og gulv, dækket af et hvælv eller fladt loft og med plads til
en eller flere kister. Betegnelsen er fortrinsvis
anvendt om eftermiddelalderlige begravelser,
der enten kunne være åbne (dvs. tilgængelige
via en lem eller luge i gulvet) eller lukkede
(dvs. dækkede med en gravsten eller gulvfliser,
der måtte opbrydes ved senere gravlæggelser).
murliv, murkerne, det indre af en mur; jf. kassemur
og fuld mur.
murlægte, se rem.
murrem, se rem.
mursten, teglsten. Middelalderlige mursten (munkesten) måler ca. 28×12×8 cm (munkestensformat),
men varierer ikke sjældent op til flere cm på hver
led. Formatet anvendtes endnu i 1600-tallet,
men fra 1500-tallets midte mindskedes stenene
almindeligvis til ca. 24×11×7 cm (renæssanceformat), der endnu var udbredt i 1800-tallet. Fra
1500-tallets sidste del anvendtes sideløbende sten
af ganske beskedne formater, ofte kaldet mobber, der importeredes fra Nederlandene. Disse
meget små sten, der karakteriseres ved højst at
være 4,5 cm tykke, blev navnlig almindelige i
1700- og 1800-tallet, hvor de hjemligt producerede omtales som flensborgsten (flensborgformat).
Nutidens teglsten antager 22,8×10,8×5,5 cm
(normalformat), som med beskedne udsving kan
følges ned i 1800-tallet. Helt frem til 1900-tallets begyndelse var danske teglsten overvejende
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røde, mens gulflammede eller helt gule sten var
mindre almindelige. Undtaget er dog sten af
flensborgformat, der, ligesom det også er udbredt
for teglsten i dag, som regel var gule. Navnlig
i middelalder og renæssance anvendtes desuden
mørk- eller sortbrændte foruden glaserede sten
til mønstermuring. Mursten, hvoraf en del er afhugget kaldes efter størrelse: trekvartsten, halvsten,
kvartsten eller petring; mesterpetring (sten halveret
på langs).
musetrappe, gavlkam med lave, tætsiddende ‘kamtakker’ af kun et skiftes højde.
mæander (fig. 33), ornamentalt bånd ført i regelmæssige vinkelbugtninger (à la grecquebort).
mægler, den søjle, hvortil trapperækværket gøres
fast ved foden af trappen.
mønjerød, se jernoxyd.
mål for længder og flader udtrykkes normalt i
metriske enheder. Hyppigst forekommende er:
1 dansk alen = 2 fod = 4 kvarter = 24 tommer
= 62,77 cm. 1 favn = 3 alen. 1 tønde land =
8 skæpper = 14.000 kvadratalen = 5.516 m².
månedsmærke, mærke, der på guldsmedearbejder
angiver den måned, i hvilken et arbejde er prøvet hos guardejnen.
nagle, snittet træpind, ofte med fint formet hoved,
til inddrivning gennem borede huller i f.eks.

Fig. 35. Ornamentfriser med palmetter og bølgeranke.
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Fig. 36. Orgel. a. Rygpositiv. b. Brystværk. c. Hovedværk. d. Overværk. e. Pedalværk.

bladsamlinger og tapsamlinger for at låse disse (jf.
dyvel). Heraf fornagle, se fig. 48.
neglesnit, karvskåret ornament i bueform som aftryk af en negl.
Noli me tangere (latin: »rør mig ikke«), Kristi ord
til Maria Magdalene efter Opstandelsen (Joh.
20,14-18). Betegnelse for billedfremstilling af
deres møde.
nonne, se tagsten.
not, se fjeder.
Nådestol, fremstilling af Treenigheden: Gud Fader på sin trone, støttende den lidende Kristus
(med eller uden kors) og med Helligåndsduen
(svævende eller siddende).

oblat, nadverbrød, hostie.
oktavkoppel, indretning, der tilkobler overoktaven
(diskantkoppel) eller underoktaven (baskoppel)
på klaviaturet i et orgel. Herved opnås en større
tonefylde.
oldermandsranke, den siksaklinje, der opstod i sølvet, hvor oldermanden tog lødighedsprøven.
Erstattedes senere af guardejnmærke.
omdisponering, udskiftning og/eller omplacering
af stemmer i et orgel.
omintonering, forandring af klangen i et orgel, tilvejebragt ved indgreb i eller ombygning af piberne.
omsætning, genopsætning af den ydre (eller indre)
skal af en naturstensmur (jf. fig. 28).
opdrivning, se punsel.
opskalket, udsvajet, jf. skalk.
opus spicatum (sildebensmurværk), murværk, hvis
sten er stillet skråt, skifte for skifte hældende
vekselvis til højre og venstre. Er i middelalderligt murværk hyppigst udført af tynde naturstensflager. Optræder normalt kun i begrænsede partier, se fig. 2 og 41m.
orgel, se fig. 36.
ornamentfrise, se fig. 35.
ossuarium, se benhus.
overribbe (fig. 40), se ribbe.
overvæg, den del af en væg, der er oven over et
træloft eller hvælv (jf. fig. 24d).
overværk, se orgel.
pallium, paveligt og ærkebiskoppeligt værdighedstegn i form af et hvidt, tre fingre bredt, kors
prydet uldbånd. Båret om halsen med nedhængende ender over bryst og ryg.
palmet, vifteagtigt plantemotiv. Bladfligene udgår
ofte fra et blomsterbæger (jf. fig. 35).
paramenter, tekstiler til liturgisk brug.
paten(e), se disk.
patron, 1) form, model eller mønster, hvorefter noget fremstilles eller tildannes (jf. skabelon), f.eks.
vævepatron = vævemønster. I ældre tid også betegnelse for selve tøjets mønster; 2) instrument,
hvormed mønster, tegninger osv. overføres; 3)
kirkens beskytter eller ejer (jf. jus patronatus).
patronatsret, se jus patronatus.
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pedal, tangentrække på orgel, spilles med fødderne.
Pedalklaviaturet er forbundet med pedalværket
og kan normalt også sammenkobles med andre
værker. Se også anhangspedal.
pedalkoppel, se koppel.
pedalværk, se værk.
pendullinse (se tårnur, fig. 53.41), vægten i den
svingende ende af et pendul; kan med en møtrik hæves eller sænkes for regulering af uret.
pengeblok, opretstående, udhulet eller tømret, ofte
jernbeslået, træblok med pengetragt eller -slids.
pengetavle, skuffelignende æske med skaft, anvendt
til kollekt.
persiskrød, se jernoxyd.
perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af sammenstillede småkugler vekslende med cylindriske led; jf. kuglestav.
perspektivhul, cirkulær indlægning i mørkt og lyst
træ med perspektivisk virkning, se fig. 16c.
petring, se mursten.
Pietà, fremstilling af Jomfru Maria med Kristi afsjælede legeme på skødet.
pilaster, flad, retkantet væg- eller murpille med
kapitæl og base (i modsætning til lisen). Anvendes også som dekoration på træarbejde. En
halspilaster har indsnøring under kapitælet.
pilgrimstegn eller -mærke, lille mærke, gerne af metal, som erhvervedes af pilgrimme ved valfartsmålet.
pille, lodret, muret støtte (jf. søjle).
pinakel, lille murtinde, spir eller spidssøjle, anvendt som dekorativ afslutning (jf. fiale).
piscina, niche eller kumme (med afløb) for indviet
vand, fritstående eller i en væg, nær et alter.
planrelief, se relief.
platte, 1) profildetalje, vinkelformet tilbage- eller
fremspring; 2) i snedkersprog: tynd træplade,
anbragt som forsiring på møbel e.l.
plint, lavt, retvinklet fodstykke under en søjle, en
pilaster eller en statue (se også fig. 47c7 og postament).
pluviale, korkåbe.
pløjet bræt, se fjeder.
pneumatisk aktion, se aktion.
polsk skifte, se skiftegang og fig. 41c.
pontificale, liturgisk håndbog for bispeembedet
(bispebog).
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Fig. 37. Prædikestol. a. Underbaldakin. b. Kurv. c. Ryg
skjold. d. Lydhimmel. 1. Hængeknop. 2. Bøjle. 3. Karnisfremspring. 4. Krumknægt med diademhoved. 5. Arkade. 6. Bueslag. 7. Svikkel. 8. Kartouche. 9. Herme. 10.
Vinge. 11. Hængestykke. 12. Topstykke. 13. Spir.

positiv, lille, flytbart orgel. Betegnelsen benyttes
også om en afdeling af et større orgel, jf. værk
og rygpositiv.
postament, fodstykke, for en altertavle, en søjle, en pilaster, en statue etc. Postamentfelter (f.eks. på altertavler og prædikestole) er de felter, der sidder
mellem postamentfremspringene, se fig. 47d2.
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†pralsagt, en slags blomstret tøj, halvt uld, halvt
silke.
predella, fodstykke til en altertavle af fløj- eller skabs
type (jf. også fløjaltertavle).
primklokke, se messeklokke.
profil, se sokkel og stav.
profilkapitæl, se kapitæl samt fig. 16c.
prospektpiber, facadepiber i orgel.
prydskifte, oftest brugt som betegnelse for det
skifte af sten på fladen (også kaldet fladskifte),
som kan findes omkring en muråbnings egent
lige buestik. Er hyppigt muret af løbere, men kan
være muret af bindere (kopskifte), ligesom det
kan være let udkraget i forhold til murflugten;
jf. skiftegang.
præbende, formue- og indtægtsobjekt, der er tillagt en kannik (domkirkepræst).
prædikestol, se fig. 37.
præsentationsret, se jus præsentandi.
pulpitur, galleri med plads til stole, bænke eller orgel.
pulttag, se tag.
punsel, lille stålmejsel til brug ved stempling, opdrivning eller ciselering af metalarbejders overside (punsling).
putto, barneengel, gengivet som nøgent, buttet
drengebarn, ofte med vinger.
pyksis, æske til hostie.
pærestav, 1) stav med symmetrisk profil, hvis tværsnit minder om en pære (f.eks. pærestavsribbe,
jf. ribbe og fig. 39f ); 2) kvartrundstav, udsmykket
med række af pærelignende figurer (jf. fig. 38).
†rask, en slags uldent tøj.
régence, se stilarter.
registertræk, håndtag, der aktiverer en orgelstemme,
jf. aktion.
registratur, se aktion.
rejsehøjde, den højde, muren har, når tagværket rejses.
relief, billede eller ornament i ophøjet arbejde på
fast baggrund, 1) hautrelief, højt relief med un-

Fig. 38. Pærestav.
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Fig. 39. Ribbeprofiler. a-c. Helstensribber, romanske
(a-b uden nakke). d. Trekvartstensribbe, senromansk.
e-l. Halvstensribber, gotiske (f. pærestavsprofil). m.
Kvartstensribbe, gotisk.

derskårne (dvs. kraftigt fremspringende) figurer; 2) basrelief, lavt relief; 3) planrelief, med svagt
fremspring, hvis overflade ligger i ét og samme
plan, ved træarbejder benævnt fladsnit.
relikviegemme eller -kapsel, hylster om helgenlevninger (relikvier), enten udført som en simpel
blykapsel eller kunstfærdigt udformet i forskellige materialer som et skrin, en arm, et hoved osv.
(relikvarium). Se også helgengrav og monstrans.
rem (murlægte), stræktømmer, f.eks. oven på eller
indlagt øverst i muren som underlag for bjælker eller spærfødder, se fig. 49a.
renæssance, se stilarter.
retabel, lav altertavleagtig opbygning, anbragt ved
alterbordets bagkant. Anvendes også som betegnelse for en malet eller udskåren altertavle
(alterretabel), placeret bagest på alterbordet eller bag dette på en særlig underbygning, evt. i
en niche i altervæggen.
revle, tværliste eller -bræt, hvormed brædder eller
planker samles til en flade.
ribbe, muret bue på undersiden af en hvælving,
hvis kapper almindeligvis hviler herpå. Ribbehvælv benævnes efter ribbernes antal eller disposition (se hvælv). Ribberne (jf. fig. 39) kan
være retkantede (i helstens, halvstens eller kvartstens bredde, jf. l-m) eller profilerede (af formsten, jf. a-k). Ribber på hvælvets overside kaldes
overribber; disse er enten helstens brede (fig. 40ad) eller halvstens brede (e-g), og kan desuden
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opdeles i svære (af kantstillede sten) og lette (af
fladelagte sten) konstruktioner.
riffelhugning, rifling, riller eller smalle furer, udført i
overfladen af teglsten. Rillerne kan være skråtstillede, vinkelrette på længderetningen eller
ordnede i sildebensmønster. Riflingen er en
ten udført før brændingen (med trækam) eller efter brændingen (med bred hammer eller
mejsel). Jævnligt forekommende i romansk tid.
rigel, stangformet skyder eller slå; i en lås betegnelse for den del, der bevæges af nøglen.
risalit, fremspringende del af en bygnings facade,
oftest midter- og/eller sideparti.
rocaille, asymmetrisk, muslingeskallignende ornament; rokokotidens yndlingsmotiv.
rokoko, se stilarter.
romansk stil, se stilarter.
rudefrise, se skiftegang.
rudefylding, se fylding.
rullefrise, frise, sammensat af små korte rundstave
(rullestave).
rulleværk (fig. 34), renæssanceornament, der synes
dannet af fantasifuldt opskårne og sammenflettede læderstykker, hvis kanter er oprullet i volutter. Ofte komponeret i kartouche og beriget
med elementer fra groteske.
rulskifte, se skiftegang og fig. 41h.
runer, se skrift.
rygfuge, se fuge.
rygningsbrædder, vinkelstillede planker, der afdækker tagfladernes møde og således forstærker og
afdækker rygningen i et trætækket eller blyhængt tag. Undertiden har disse efterladt sig
spor i en gavl, når denne har været opmuret
efter tagværkets rejsning (jf. ås).
rygpositiv, se værk og fig. 36a.
sadeltag, se tag.
sakramentshus, tårnlignende gemme for monstrans.
†sanghus, se †lavkirke.
†sardug, halvt linned, halvt uldent tøj.
sarg, vandret bræt eller ramme, der bærer pladen
på et bord eller sædet på en stol.
Fig. 40. Typer af overribber i plan og snit. a-g. Helstens
brede (a-d). Halvstens brede (e-g). d. og g. er i forbandt
med hvælvkapperne.
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†savdelle, se †delle.
savskifte, se skiftegang og fig. 41j (jf. endvidere fig.
18a, b og e).
secco, maleri udført på tør puds (italiensk: al secco),
i modsætning til fresko.
segmentgavl, segmentbue, gavl, hvis buede overside
udgør et udsnit af en cirkel (d.e. cirkelsegment).
Siden renæssancen ofte benyttet over vinduer,
døre m.m. (jf. frontispice).
sejerværk, se tårnur.
sepulchrum, se helgengrav.
seraf, engel, ofte gengivet med tre par vinger som
vogter af Guds trone.
series pastorum, tavle med fortegnelse over kirkens
præster (præsterækketavle).
†setteni, satin, en slags silketøj.
setzeranlæg, automatisk hjælpemiddel, der kan udføre en serie forprogrammerede klangskift i et
orgel.
sideskib, jf. basilika og hallekirke.
siksakmurværk (fig. 41l), dekorativ anbringelse af
mursten i siksakmønster. Benyttes undertiden i
(tag)gavle og i blændingsbunde.
sinkning, sinke, forbindelse af to stykker træ med
svalehaleformet tap i tilsvarende udskæring.
skabelon, 1) profil, hvormed gesimser og andre
bånd trækkes i gips; 2) gennembrudt plade til
fremstilling af ensartet, malet ornamentik; 3)
†skabelon, model eller tegning til bygning eller andet kunstværk, jf. patron.
skalk, tømmerstykke fastgjort på oversiden af et
spærs nedre ende, således at tagbeklædningen
kan nå ud over f.eks. en fremspringende gesims.
Herved får tagfladen en større eller mindre udsvajning eller opskalkning forneden.
skalmur, skalmuring, fornyet skal på ydersiden af
murværk, oftest af halvstens tykkelse, jf. forblænder og omsætning.
skelle, †skelne, †sømme, fuge, især på ydersiden af
tegltage.
†skierværk, skærværk, 1) væg af træ; 2) klokkestol.
skifte, det vandrette lag af (lige høje) sten i mur.
Ordet anvendes også synonymt med skiftegang.
skiftegang (fig. 41), murforbandt eller murstensfor
bindelser, ordning af stenene i en som regel
teglsat mur. Terminologien kan svinge fra land
til land. Dansk middelalder domineres af to

skiftegange, hvis udførelse kan være uregelmæssig; munkeskifte, som afhængigt af bindernes placering i de enkelte skifter kendes i to
varianter (a-b) og polsk skifte (c) (også kaldet
yngre munkeskifte, vendisk, flamsk eller gotisk
skifte). Som en uhensigtsmæssig fællesbetegnelse benævnes de to skiftegange, der endnu
vides anvendt o. 1600, undtagelsesvis munkeskifte. I middelalderens slutning anvendtes i
begrænset omfang også krydsskifte (d), som fra
og med 1500-tallets midte blev den foretrukne
skiftegang i Danmark. Beslægtet hermed er
blokskifte (e) og hollandsk skifte/binderskifte (f ),
som i Danmark kun optræder efter middelalderen og i begrænset omfang. Særlige skifter
benævnes efter den måde, de enkelte sten lægges på (g-m). Kantstillede sten danner af hele
sten standerskifte (g) og af halve sten rulskifte (h)
og anvendes gerne til afretning af fundamenter,
i mure til opretning af uregelmæssige skifter
samt til sålbænke. Som en fællesbetegnelse for
binderskifter, der er rul- eller kantstillede, anvendes tillige kopskifte (jf. prydskifte). Kantstillede sten indgår desuden som dekorative friser og bånd, der også kan mures af sten med
fladen udad (i) samt udformes som sav- eller
bloktandskifte/trappeskifte (j-k).Ved spejling danner bloktandskiftet/trappeskiftet en rudefrise.
Mønstermuring af murflader kan i både natursten og teglsten udføres som siksak-/sildebensmønster (l-m), der i natursten benævnes
‘opus spicatum’. Strømskifte (fig. 42) benyttes til
afslutning af en gavltrekants skrå sider eller en
pilles skrånende front.
skjoldbue, bærende bue for hvælv, muret langs
rummets vægge (jf. gjordbue og fig. 3, sml. hvælv
vederlag).
skrift, middelalderens skriftarter er: runer, i brug
endnu i 1300-tallet, majuskler (egentlig store
bogstaver), der opdeles i de kantede versaler
(VERSALER) og de rundede uncialer, hvor
særligt karakteristiske former er D, E, H, M og
), o. 1100-1400; endvidere
T (
minuskler (
egentlig små bogstaver), o.
1350-1550. I renæssancen opstår nye skriftarter, influeret ikke mindst af klassiske eksempler
og af bogtrykkerkunstens bogstavrepertoire,
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Fig. 41. Skiftegange: a. Munkeskifte 1. b. Munkeskifte 2. c. Polsk skifte. d. Krydsskifte. e. Blokskifte. f. Hollandsk
skifte/binderskifte. g. Standerskifte. h. Rulskifte (kopskifte). i. Munkeskifte med kantrejste sten. j. Savskifte. k. Bloktand-/trappeskifte. l. Siksak-/sildebensmønster i tegl. m. ‘opus spicatum’.

således fra o. 1475 (tidligst i Italien) den latinske antikva (antikva), også betegnet humanistisk minuskel, og fra 1500-tallets begyndelse (i
), egentlig brudt skrift,
Tyskland) fraktur (
‘krøllede bogstaver’; endvidere nyklassiske versaler eller renæssanceversaler (VERSALER),
den skråtstillede kursiv (kursiv) og skriveskrift
). Som en blandingsskrift mellem
(
middelalderens og renæssancens typografi får

Danmarks Kirker, Svendborg

majusklen i 1500-tallets første halvdel en genopblomstring (renæssancemajuskel, tidlig humanistisk kapitæl).
skriftaltertavle, se katekismustavle.
skurering, riflet overfladebehandling af hugne sten,
jf. riffelhugning.
†skærstok, murrem, jf. rem.
slutsten, øverste sten i en bue eller en hvælving.
slyngbånd, se attisk slyngbånd.
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Fig. 42. Gavl med strømskifter.

slyngebom (jf. fig. 29i), den ældste, almindeligt ud
bredte form for klokkeophæng (jf. vuggebom).
sløjfevindlade, se vindlade.
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret koboltglas). I Danmark først kendt fra o. 1550.
Smertensmand, den lidende Kristus, fremstillet siddende eller stående, fremvisende sine sår, undertiden med marterredskaber.
smig, skråside, f.eks. i muråbninger, hyppigt i vinduer fra romansk tid; et enkeltsmiget vindue
ser i vandret snit ud som en tragt, et dobbelt
smiget som et timeglas (jf. fig. 2, 3 og 28).
sokkel, den nederste, synlige del af en mur (eller
monument, jf. stele og fig. 44.4), når dette parti
er 1) udført af et andet (hyppigt mere varigt) materiale end muren i øvrigt, eller 2) udformet med
fremspringende profil (jf. fig. 28 og 43) (jf. syld).
solgisel, se apokalyptiske kvinde, den.
spanskrød, se jernoxyd.
spareblænding, -niche, se blænding.
sparremønster (†sparre = spær), mønster af omvendte v’er (ses ofte på hvælvribber).
sparrenkop-gesims, en række af udkragede bindere
(kopper) under gennemløbende, fremspringen
de led, anbragt med en binders afstand (jf. tandsnit).
spejl, 1) blændingsfelt over en muråbning omsluttet
af dennes yderste false; 2) åremønster i (blankt)
træ (efterlignes i ådring); 3) den ophøjede flade
i en fylding, i rokokoen ofte med ‘dobbelt’ kant
(jf. fig. 16b).
spejlhvælv, hvælving, hvis sideflader indrammer
en plan topflade, ofte udsmykket med et maleri.

spillebord, samlet betegnelse for klaviaturer, registertræk, fodtrin mv. i et orgel.
spindel, 1) udgør sammen med tårnurets kronhjul
(fig. 53.15) spindelgangen, som reguleres af en
balance, også kaldet uro eller foliot (fig. 53.19);
2) cylinder, hvorom noget drejer sig, se spindeltrappe.
spindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe, hvis
radiært stillede trin mødes i en almindeligvis
cylinderformet akse, kaldet spindelen (jf. vindeltrappe).
sprængbue, se stræbebue.
spygat, lille hul eller rende til afledning af regnvand. Regelmæssigt forekommende i hvælv
svikler, hvor udmuringen af lommen er formet
med fald mod hullet.
spær, i en tagkonstruktion (jf. fig. 49) de skråtstillede tømmerstykker, der bærer tagfladernes
lægter og tagdækning. Spærene (e) er forneden fastgjort i de gennemgående bindbjælker (b)
eller i korte, på murremmene hvilende spærsko
(c). Et spærpar med forbindende hanebånd (f ),
lodrette eller skrå spærstivere (d) og eventuelle
krydsbånd kaldes et spærfag.
spærfod, det samme som spærsko.
spærhage, pal (se tårnur, fig. 53.11), snorevalsens
(fig. 53.7) stoppeanordning, som sidder fast på
og griber ind i valsehjulet og driver dette, men
som frit af valsehjulet muliggør optrækning af
urloddet (fig. 53.46). Anvendes også ved vindfanget, hvor den tillader dettes frie afløb, efter at
slagværket er stoppet.
spærsko, se spær samt fig. 49c.

a

b

c

d

e

f

g

Fig. 43. Sokkelprofiler: a. Skråkant. b. Hulkant. c. Faldende karnis. d. Omvendt (el. forkert) faldende karnis
(klokkeprofil). e. Rundstav. f. Hulkant over rundstav. g.
Attisk profil.
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Fig. 44. Steler: a. Cippusstele. b. Palmetstele. c. Gavlstele. d. Gesimsstele. 1. Topstykke. 2. Skaft. 3. Postament/fodstykke. 4. Sokkel/base.

spærstik, øvre afslutning på nicher og blændinger
mv., dannet af spærstillede sten (jf. fig. 12c).
spærstiver, se spær og fig. 49d.
stabel, 1) den tap i dørkarmen, hvorom gangjernets
øsken drejer sig; 2) fritstående, åben tømmerkonstruktion, se klokkestabel.
staffering (beslægtet med ordet stof ), grundering og
udsmykning med farver og malede ornamenter.
Til staffering regnes også den faste grundering,
der før indførelsen af den rene oliemaling altid
bestod af et eller flere kridt- eller gipsagtige lag
(kridering, kridtgrund); grundering og staffering
anvendtes fortrinsvis på træ, både på figurer, ornamenter og på baggrunde. Ved middelalderlige
figurer var behandlingen af kridtgrunden ofte
forbundet med betydeligt større arbejde end påføringen af farver og malede mønstre, idet det
var gennem den, figuren fik sin endelige udformning, ligesom klædedragterne kunne udsmykkes med blomster, mønstre og trambulérstik,
og ophøjede ornamenter kunne modelleres eller indsættes. I senmiddelalderen stafferede man
ofte med egentlige stoffer (pergament, lærred,
tovværk osv.).
standerskifte, se skiftegang og fig. 41g.
stav, staf, fremspringende, oftest halv- eller kvart
rundt profilled. Den almindelige rundstav er glat.

Profilerede stave er f.eks.: bladstav, perlestav, tov
stav, æggestav og pærestav (fig. 38).
stavværk (masværk), 1) muret sprosseværk, der deler
lysningen i et gotisk vindue (vinduesstavværk);
2) ornament, der efterligner vinduesstavværk
(fig. 11d). I senmiddelalderen udvikles stavværket med stor virtuositet fra enklere geometriske
former til særdeles komplicerede strukturer; 3)
tømmerkonstruktion med opretstående planker
(stavplanker).
stele (fig. 44), et smalt opretstående gravminde af
sten, særlig populært i nyklassicismen, hvor en
række forskellige typer optræder (a-d). Stelen
har en græsk-antik monumentform, der oftest
adskiller sig fra en cippus; dog ses også overgangsformer (a). Foroven afsluttes den normalt med
et spidsbuet topstykke med palmet- og akantusdekoration (anthemion) og/eller akroterier. Ordet
er også anvendt som betegnelse for opretstående
monumenter i almindelighed.
stemme, register, piberække i orgel. Stemmens tonehøjde angives i fod efter den dybeste tones teoretiske pibelængde. Nogle stemmer har
flere ‘kor’, dvs. flere piber for hver tone; antallet af kor angives ofte med romertal i dispositionen.
stenhuggerfelt, regelmæssig eller uregelmæssig fi-

4*
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gur indhugget i en kvader, ofte for at tilsløre en
ujævnhed i stenen (jf. fig. 28).
stente, se †stette.
†stette, stætte, stente, (fodgænger)låge i kirkegårdsdige eller -mur.
stiftgang (jf. tårnur og fig. 52c). På siden af ganghjulets fælg sidder stifter, som ‘sluses’ gennem
paletterne, der har hvileflader og skråtskårne
impulsflader.
stik, bærende murværk over en muråbning (eller
blænding), når dette er muret af særligt formede
sten eller i særlig skiftegang. Hyppigst er stikket udført som en bue, sjældnere forekommer
vandrette stik. Er stikket af tegl, taler man, alt
efter murstenenes ordning, om binderstik, halvstensstik, helstensstik, rulskiftestik osv. (jf. prydskifte
og fig. 41g-i).
stikkappe, mindre hvælvkappe, som skærer sig fra
siden ind i en hvælving; hyppigst anvendt i forbindelse med en (vindues)åbning, der når højere op end hovedhvælvets vederlag.
stilarter, stilperioder, normative begreber, fortrinsvis
fastlagt i 1800-tallet, for form- og motivkomplekser, opstået og udviklet uden for Danmark.
Følgende definition af de enkelte stilarter og
deres varighed i en hjemlig sammenhæng er
derfor kun vejledende. Således kan absolutte
tidsgrænser for de enkelte stilperioder ikke
fastsættes entydigt, ligesom der må regnes både
med en tidsmæssig overlapning af de enkelte
stilarter og med en forskellighed i stilformernes opdukken og varighed inden for de enkelte
landsdele. Romansk: o. 1050-1275 (senromansk
o. 1200-75). Gotisk: o. 1250-1550 (unggotisk o.
1250-1300, højgotisk o. 1300-1400, sengotisk
o. 1400-1550). Renæssance: o. 1550-1630 (ungrenæssance o. 1550-90, højrenæssance o. 15901620, senrenæssance o. 1620-30, manierisme o.
1590-1630). Barok: o. 1620-1750 (bruskbarok
o. 1620-60, enevoldsbarok eller Louis XIV stil
o. 1660-1750, régence o. 1715-40). Rokoko: o.
1740-75 (Louis XV stil). Klassicisme, nyklassisk
stil: o. 1775-1850 (Louis XVI stil o. 1775-1800,
empire o. 1800-50). Historicisme (stilpluralisme,
stilkopiering eller ‘stilforvirring’): o. 1830-1900
(nyromansk, nygotisk, nyrenæssance, nybarok,
nyrokoko).

stiv viser (fig. 53.23), timeviser på urskive, der ikke
har minutviser.
stokkedrev (se tårnur, fig. 53.12), drev (det lille hjul
i en tandhjulsforbindelse), hvis ‘tænder’ består
af runde stokke mellem to plader (i modsætning til et massivt drev, fig. 53.48, som er et
almindeligt tandhjul).
stokværk, ældre betegnelse for etage. Bruges bl.a.
om etager i kirketårne: Klokkestokværk, tårnets øverste etage, der indeholder klokkestol og
klokker. Mellemstokværk, en eller flere etager,
beliggende mellem klokkestokværket og tårnrummet (nederst i tårnet).
stola, korsbånd, et langt, hvidt og korsprydet
bånd, der hører til den liturgiske dragt; bæres
over skuldrene.
†storkirke, se højkirke.
stormstigeribbe, retkantet halvstens hvælvribbe med
tværstillede, hele mursten.
storstykke, jf. altertavle.
stræbebue og -pille, bygningsled, som tjener til at
optage sidetryk fra hvælv. Stræbebuen (eller
sprængbuen), som kendetegner den fuldt udviklede gotiske arkitektur, hæver sig normalt
over sideskibenes og koromgangens tag og leder trykket fra højkirkehvælvet videre ned til
en stræbepille eller støttepille ved sideskibets
mur. Sidstnævnte er således en pillelignende
murforstærkning (evt. delvis) fremspringende i
selve rummet.
strækmur, et fundament under en arkade.
strømskifter (fig. 42), skiftegang (i taggavle), hvor
der dannes en vinkel på ca. 45° med de vandrette skifter; lagt således, at der langs gavllinjerne fremkommer en række af trekanter. Herved
undgås behuggede murflader i taglinjen. Kendt
fra o. 1550, men især almindelige i 1700-tallet.
studsfuge, se fuge.
styltebue, se bue og fig. 13g.
styltetårn (fig. 45), tårntype, der navnlig er udbredt i Århus Stift. Er særlig karakteristisk for
senmiddelalderen, men har været i anvendelse
langt op i nyere tid. Tårnet er tilbygget kirkens øst- eller vestgavl og kendetegnet ved, at
tårnrummet står åbent, idet klokkestokværket
bæres af to parallelle murpiller, forbundet af et
rund- eller spidsbuet stik. I enkelte tilfælde
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kan tårnoverdelen hvile på to fripiller, hvorved
tårnunderdelen åbnes mod alle tre frisider.
styrtrum (fig. 46), betegnelse for det loftsrum,
der fremkommer, når bjælkelaget, uafhængigt
af tagværket, er placeret et godt stykke under
murens overkant.
†stætte, se †stette.
stødfuge, se fuge.
sugfjæl, bræt, fastgjort under tagskægget (på undersiderne af bjælkeenderne) til hindring af
træk (jf. fig. 18d og 28).
suppedaneum, fodskammel eller fodstøtte for
Kristusfigur, især anvendt som værdighedstegn
på romanske krucifikser.
svaleredeorgel, orgel, placeret på et svaleredepulpitur;
ofte i eller i nærheden af koret.
svaleredepulpitur, højtsiddende pulpitur uden søjleunderstøttelse.
svelle, system af bevægelige døre, der regulerer

Fig. 45. Styltetårn.
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Fig. 46. Styrtrum.

lydstyrken i (en afdeling af ) et orgel. Svelledørene aktiveres via et fodtrin i spillebordet.
svelleværk, en orgelafdeling, der er udstyret med
svelle.
svikkel, tresidet flade over bueslag, hvor den vandrette side udgår fra buens issepunkt, den lodrette
fra buens fod, se fig. 24c og 37.7 (jf. hvælvsvikkel).
svumme, oversmøre mur med hvidtekalk eller mør
telvælling, jf. afkostning.
sygesæt, se berettelsessæt.
syld, syldsten, grundsten, fundament af rå kampesten under det egentlige murværk, jf. sokkel og
fig. 28.
søjle, søjleorden, se fig. 47.
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 47c1.
†sømme, se fuge.
sål, bund i niche eller blænding.
sålbænk, den udvendige, nederste flade i en vinduesåbning.
tag, overdækning af bygning, oftest navngivet efter udformningen. Halvtag eller pulttag: tagform
med fald til kun én side. Mansardtag: brækket
eller knækket tagform, hvor den nedre, stejlere
tagflade danner vinkel med den øvre. Formentlig opkaldt efter den franske arkitekt François
Mansart (1598-1666). Sadeltag: tagform med
fald til to sider. Valmtag: tag med fald til alle
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a. (trekantgavl med
skrågesimser)
b1. kronliste med
tandsnit
b2. frise med triglyf
b3. arkitrav
c1. kapitæl (med æggestav)
c2. attisk slyngbånd
c3. vulst

c4. skaft, glat (med to
skaftringe forneden)

c5. prydbælte, hvori
kartoucher om
diademhoved
c6. (attisk) base
c7. plint
c8. søjlepostament
med kassetteog beslagværk
d1. kronliste
d2. postamentfelt og
postamentfremspring med diamantbosser

†tagpotter, ældre betegnelse for tagsten.
tagsten, tagtegl, middelalderens ældste tagsten, tagpander, der er en efterligning af tagspån, er flade,
og nedadtil hhv. spidse, runde (‘bæverhaler’) eller
lige afskårne. Den senere middelalders almindeligste tagsten er ‘munke’ og ‘nonner’, af halvcirkelformet tværsnit. De brede nonner lagdes
med den hule side opad, de smallere munke,
der vendte hulsiden nedad, dækkede over sammenstødene mellem nonnerne. 1550-1600 begyndte man at bruge formede vingetegl.
tagværk (jf. fig. 2-3, 48-49). Tømmerstykkerne i
de enkelte spærfag nummereres på forskellig vis
med huljern eller økse (fig. 50). Se også langstol.
tandsnit, dekorativ række af fremspringende firkantede sten- eller træklodser, anbragt med
korte mellemrum (jf. fig. 18a og 47b1).
tap, tapning, tappet forbindelse. Se fornagle og fig. 48.
tempera, farve, revet i vand med æggeblomme og
-hvide, oprørt i eddike, gummi, honning, harpiks e.l. som bindemiddel. Tempera tørrer mat
og hurtigt op.
†terme, en i renæssancen almindelig betegnelse
for herme.
terningkapitæl, se kapitæl og fig. 25i.
tiara, pavens krone. Bæres, når paven optræder
som fyrste, mens mitra benyttes ved gejstlige
funktioner.
tilløbsarm, se tårnur, fig. 53.47; del af urets slagværksmekanisme.
tinde, simpelt udført fiale.
†tindeskure, anden betegnelse for krenelering.
†tinning, gavlkam, kamtak.
tinstempler, mester- og kvalitetsmærkning af tin,

d3. fodliste
Fig. 47. Søjleskema. a. Gavl. b. Gesims. c. Søjle. d. Postament.

sider (uden taggavle). Dækker det afvalmede tag
kun taggavlenes øvre del, kaldes disse partier
halvvalm.
tagpander, ældre betegnelse for tagsten, nu udelukkende anvendt om flade tagsten.

Fig. 48. Spær og hanebånd.Tv. samlet (bladet) med fornaglet blad i udsnit. Th. samlet (tappet) med fornaglet
tap i taphul.
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1) engelsk tin (to stempler: engel eller kronet
rose med byens våben); 2) krontin (byvåbenet,
hvorover et kløverblad); 3) †manggods, †mangut (mesterens mærke to gange). 1) og 2) har
desuden stempler med mesterens navn og årstal for hans optagelse i lavet (i modsætning til
sølvsmedenes årsstempler, der som regel angiver fremstillingsåret).
†tiste, den læderrem, hvori klokkens knebel er ophængt.
†tobin, tyndt silkestof.
topstykke, jf. altertavle.
toptinde eller toptak, lille murtinde.
toskansk kapitæl, se kapitæl og fig. 25e.
traktur, se aktion.
†tral(le)værk, gitter eller tremmeværk af parallelt
anbragte, evt. profilerede stænger.
trambulérstik, tremulérstik (i nutiden også hønsetrin),
siksak-ornament i metal, sten, træ eller kridtgrund, frembragt ved under tryk at vrikke eller skælve (fransk: trembler) en skarp punsel eller
mejsel hen over materialet.
transmission, orgelstemme uden selvstændige piber;
er tilsluttet piber i et andet af orglets værker.
trapezkapitæl, se kapitæl og fig. 25f.
trappefrise, se skiftegang.
trekantkapitæl, se kapitæl og fig. 25g.
trekløverbue, se bue og fig. 13e.
trempelværk, afstivning af tagfoden i tagværk.Trempelværket udgøres af langsgående bjælker, hvori
spærskoenes indre ender er tappede, og hvis ender er tappede i bindbjælkerne (jf. tagværk og fig.
49b-c).Trempelværket kan yderligere være forstærket med skråstivere mellem de langsgående
bjælker og bindbjælkerne.
tremulant, indretning, der får orglets toner til at
tremulere (vibrere).
trepas, trekløverformet ramme eller gennembrydning.
tribunbue, se apsisbue, jf. i øvrigt triumfbue.
triforiegalleri, se triforium.
triforium, 1) en fortrinsvis af småsøjler tredelt
muråbning, i lighed med den todelte (biforium)
almindelig i middelalderligt byggeri; 2) triforiegalleri, en gallerietage med triforieåbninger; 3)
smal løbegang, udsparet i murlivet mellem skibets arkader og højkirkevinduer eller mellem

e
f

e

b
c
d
a

b

a

Fig. 49. Tagværk, skematisk fremstillet: a. Murlægte
(murrem). b. Bindbjælke (loftsbjælke). c. Spærsko. d.
Spærstiver. e. Spær. f. Hanebånd.

disse og en gallerietage – uanset om åbningerne er tredelte.
triglyf, en fremspringende plade med tre lodrette
slidser; udgør et karakteristisk led i den doriske søjleordens frise, afvekslende med metoper.
Slidserne kan af og til være afløst af lister i renæssancen, da triglyffer var hyppigt anvendt på
bygninger og inventar, se søjle (fig. 47b2).
†trille, en slags tætvævet, groft lærred.
†trip, fløjlsagtigt stof.
triumfbue, 1) fritstående æresport, som i Romerriget rejstes for sejrende kejsere og feltherrer.

Fig. 50. Eksempler på nummerering af bjælkestykker
i tagværker.
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e
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Fig. 51. Længde- og tværsnit gennem tagværk med langstol: a. Konge. b. Hanebånd. c. Bindbjælke. d. Drager. e.
Skråbånd.

Buens form og idé bliver i renæssancen en væsentlig inspirationskilde for bygnings- og billedkunst; 2) korbue, buen mellem kor og skib.
triumfmur, muren mellem kor og skib.
triumfvæg, triumfmurens mod skibet vendende side.
trompe l’oeil, todimensional (oftest malet) fremstilling af genstande eller arkitektur, udført så
detaljeret og realistisk, at der skabes illusion af
en tredimensional virkelighed.
trækbånd, se krydsbånd og muranker.
tudorbue, bueform beslægtet med fladrundbue (kurvehanksbue, jf. fig. 13d), men med et knæk i
bueforløbets issepunkt.
tuf, porøs vulkansk stenart, kendelig på indhold af
pimpsten og aske. Tuf fra Rhinegnene ved Andernach er især anvendt som byggemateriale i
det sydvestlige Jylland (jf. frådsten).
tugtet, se afbanet.
tumba (latin: grav), et på gulvet, ofte fritstående,
sarkofaglignende gravmonument, som markerer en gulvbegravelse, hyppigt med afdødes
gravfigur(er) liggende ovenpå og dekorationer på siderne. I modsætning til en sarkofag er
tumbaen tom, ligesom et kenotaf, der dog normalt er placeret et andet sted end selve graven.
tungestemme, orgelstemme, hvis toner frembringes
af piber med svingende metaltunger. Eksempler: trompet og obo.
tutti, fast klangblanding i et orgel, omfatter (næsten) alle instrumentets stemmer.
tympanon, døroverligger af sten, som regel halvcirkelformet, ofte dekoreret.

tårnur (sejerværk), se fig. 53, som nederst viser et
værk i ældre udformning med spindelregulering og derover det samme værk ombygget til
pendulregulering, her også vist fra kortsiden.
udkragning, fremspring; en gesims er f.eks. udkraget eller udkragende i forhold til (mur)fladen
(jf. kragbånd).
udsparing, flade eller rum inden for en større helhed, der ikke gøres til genstand for samme bearbejdning (bemaling eller udskæring) som det
omgivende.
†udspække, udfylde huller og revner med mørtel
eller puds.
udsvejfet, tildannet i svungne, brede linjer.
uncialer, se skrift.
underbaldakin, se baldakin og fig. 37a.
valmtag, se tag.
vandnæse (fig. 54), profileret fremspring med skrånende overside og indskåret eller hulet under-

a

b

c

Fig. 52. Reguleringsmekanismer i tårnure. a. Hagegang. b. Grahamsgang. c. Stiftgang.
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Fig. 53. Tårnur. Før ombygning: 1. Smedejernsramme, samlet med kiler. 2. Pyntespir. 3. Ben. 4. Centralstiver med taplejer for både gang- og slagværk. 5.
Optræksvinde. 6. Reb for lodophæng. 7. Snorevalse. 8.
Gangværksvalsehjul. 9. Stift for udløsning af slagværk.
10. Arm for udløsning af slagværk. 11. Spærhage. 12.
Stokkedrev. 13. Ganghjulsakse. 14. Ganghjulsbøjle. 15.
Ganghjul (kronhjul). 16. Lodret spindel med to lapper for indgreb i ganghjulet. 17. Nederste spindelleje.
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18. Øverste spindelleje. 19. Foliot (balance el. uro)
med vægte, som kan stilles ud el. ind for regulering af
uret. 20. Snor, hvori spindelen hænger og drejer. 21.
Viseraksel. 22. Urskive. 23. Timeviser (stiv viser) med
kontravægt. 24. Slagværksvalsehjul. 25. Hammerløftestifter (-rulle). 25a. Blindfælg (til støtte for hammerløftestifterne). 26. Slagskive med indvendig tandkrans og
udvendige indsnit for bestemmelse af slagenes antal.
27. Hjerteskive på hjerteskiveaksel. 28. Udløsningsmekanisme for slagværk (kun vist fragmentarisk). 29.
Ifaldsarm. 30.Vindfangsaksel. 31.Vindfang (luftbremse)
med spærværk. Efter ombygning: 32. Optræksdrev
(for optræk med håndsving). 33. Optrækshjul. 34. Mellemhjul og mellemhjulsaksel. 35. Ganghjulsaksel. 36.
Ganghjul. 37. Hage el. anker. 38. Hageaksel (el. ankervelle). 39. Gaffel, som forneden griber om pendulet.
40. Pendulophæng. 41. Pendullinse. 42. Visertransmission. 43. Viserværk for skive med minut- og timeviser
(vist delvis i snit). 44. Vekselhjul. 45. Kontravægte. 46.
Lod, sædvanligvis en kampesten, med lodtrisse. 47.Tilløbsarm. 48. Optræksdrev (her vist som massivt drev,
sml. nr. 32). 49. Optrækskvadrat for håndsving. 50.
Hammerløftearm. 51. Hjerteskivehjul. 52. Hammervelle. 53. Urhammer.
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side, der tvinger regn til at dryppe af; i gotisk
snedkerarbejde et yndet ornament (jf. bryn samt
fig. 11g).
vange, 1) karmside i en muråbning regnet fra dennes fod til vederlagshøjde; 2) for- og bagvange i
en trappe er de to stigende planker, som bærer
trinene.
vederlag, det sted, hvorpå en bues fod hviler (fødselslinje).Vederlagsbånd = kragbånd, kragsten.Vederlagshøjde, vederlagslinje = buefodshøjde.
vendetrin, trin med trekantede trædeflader som i
en spindeltrappe, men vekselvis højre- og venstrevendte og brugt i et lige trappeløb. Når ven
detrin benyttes, kan trappen gøres kortere og
stejlere.
versaler, se skrift.
vind, trykluft i orgel.
vindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe, hvor
aksen består af en spiralformet trappevange.
Sml. spindeltrappe.
vindfang, i et ur, luftbremse for slagværket, oftest i
form af to roterende arme, der ender i plader,
hvis størrelse eller hældning bestemmer slagværkets fart. Se tårnur, fig. 53.31.
vindjern, tværstænger af jern, anbragt i vinduer til
støtte for rudeglassets blysprosser (jf. fig. 28).
vindlade, ventilkasse i orgel. Vindladens ventiler
åbner og lukker for vindens (trykluftens) adgang til piberne, der enten er opstillet oven
på vindladen eller forbundet med denne via
kondukter (vindrør). I Danmark er sløjfevindladen den almindeligste vindladekonstruktion; i

perioden 1900-40 var keglevindladen og bælgventilvindladen foretrukne typer.
vingetegl, se tagsten.
†vognskud, planke af udsøgt, knastfrit egetræ.
volut, spiralrullet ornament, især karakteristisk led
i kapitæler af jonisk og komposit orden (jf. fig.
25b-d).
volutbøjle, volutknægt, konsol med volut på undersiden. Volutbøjlen er åben, volutknægten massiv
(jf. prædikestol og fig. 37.2).
vuggebom (jf. fig. 29j), ophængning, hvis omdrejningspunkt ligger lavere i forhold til tyngdepunktet end ved en slyngebom; indført for at
lette ringningen af klokken.
vulst, 1) i træ- og stenarbejde: rundstav (jf. fig.
47c3); 2) ved romanske og ofte ved tidliggotiske krucifikser: ombøjningen af lændeklædet
omkring midjen, oprindeligt omkring en rem
eller et tov.
vægt udtrykkes normalt i metriske enheder. Navnlig ved klokker og sølvsager citeres dog jævnligt
ældre enheder: 1 skippund = 20 lispund = 320
pund = 160 kg. 1 pund = 32 lod = 470 gram. 1
lod = 4 kvint (= 4 ort) = 14,7 gram.
værk, selvstændig afdeling i et orgel (f.eks. hovedværk, brystværk, overværk, svelleværk, positiv, rygpositiv og pedalværk). Det enkelte værk spilles fra
sit eget manualklaviatur (spilles med hænderne)
eller pedalklaviatur (spilles med fødderne), se
fig. 36.
æggestav, se stav og fig. 47c1.
æselrygbue, se kølbue.
øreflipvolut, ornament, karakteristisk for bruskbarokt snitværksarbejde (se stilarter og bruskværk);
træffes allerede før 1620.
ørelisen (jf. lisen), har til begge sider foroven en
lille, retkantet udvidelse; især karakteristisk for
dansk rokoko.

Fig. 54. Vandnæseprofil.

ådring, malet efterligning af årer i træ.
ås, åsbjælke, længdeafstivning i tagværk, som støtte
for spærene; en ås under tagrygningen kaldes rygås,
de øvrige sideåse (jf. rygningsbrædder).
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FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER
VEDRØRENDE KIRKERNE I SVENDBORG AMT
I ALMINDELIGHED
Arkivalier, der kun vedrører den enkelte kirke, er nævnt under denne i afsnittet Kilder og henvisninger.
RIGSARKIVET (RA).
Danske Kancelli (DaKanc):
A 28. 1630-1702. Fortegnelser og diverse dokumenter
vedrørende kirker og sognekald i Danmark og Norge
med oplysning om ejendomsforhold, beneficering og
jus patronatus. – A 29. 1726-97. Efterretninger om
ejerne af kirker og kirketiender. – A 30. 1809. Fortegnelser over kirker og disses ejere. – B 38. 1481-1533.
Indlæg til registranterne samt henlagte sager. – B 44.
1534-71. Indlæg til registranterne samt henlagte sager.
– B 106. 1631-32. Rådernes og biskoppernes betænkninger ang. kirkernes regnskab mv. – B 107. 1636-37.
Kapitlernes og lensmændenes besvarelse på kgl. missive
af 14. nov. 1636. – B 134. Ca. 1572-74. Registerbøger
på tiender til bortfæstelse i Fyns, Århus, Ribe og Viborg stifter. – B 135. 1591-1647.Tiendebog. Ekstrakter
over kongelige stadfæstelsesbreve på tiende. – B 184c.
1620. Seks års kirkeregnskaber indsendt i henhold til
kgl. missive af marts 1620. – C 10. 1660-99. Fynske
og smålandske registre. – C 12. 1660-99. Fynske og
smålandske tegnelser. – C 52. 1697. Indberetninger om
købstadskirkernes tilstand i Danmark, indsendt i henhold til missiver af 30. jan. 1697 m.fl. – D 19. 16991771. Koncepter og indlæg til sjællandske registre
(1701, nr. 73: Kirkesyn). – D 22. 1699-1771. Fynske
og smålandske registre. – D 24. 1699-1771. Fynske og
smålandske tegnelser. – F 13. 1773-99. Fynske og smålandske registre. – F 15. 1773-99. Fynske og smålandske tegnelser. – G 119. 1799-1828. Originale skøder på
jus vocandi, birkeret m.m. – H 43. 1801-04. Journaler.
– H 44. 1804-48. Journaler.
Rentekammeret (Rtk):
2244.226. 1663-1723 (div. år). Jordebøger, mageskifter,
ekstrakter, efterretninger mv. ang. kongens kirkers tilstand og tiender i Fyns Stift. – 2244.266. 1718-20. Specifikationer over, hvilke sorter ligkister, der er forbrugt
ved kirker i Fyns Stift. – 313.2. 1694-1703. Kommissionsakter vedr. taksation af konge- og kirketiender på
Fyn og Langeland.
Regnskaber (Rgsk):
Regnskaber 1433-1559. 1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (Lolland-Falster og Fyn). – 1529. Register over klokker, som er vejet i Jylland og på Fyn.

– Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber: 1662-71. Nyborg provstis kirkeregnskaber. – 1664-73. Fyns Stifts
kirkeregnskaber.
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen (Kultusministeriet):
1848-1916. 1. departement. Journaler.
Håndskriftsamlingen:
VI. 5. Uddrag af Sunds Herreds provstebøger 1572. –
XIII. Genealogisk-heraldisk selskab. Generalia, 20. 4°.
Hans de Hofman: Jyske, sjællandske og fynske antikviteter (Anne Krabbes antikviteter, 1607).
LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn).
Fyns bispearkiv:
Indkomne breve fra Fyns herreder: 1554-1695, 1699-1852.
Vindinge Herreds breve. – 1548-1852, 1868-1904.
Gudme Herreds breve. – 1853-67. Gudme og Vindinge herreders breve. – 1541-1852. Sunds Herreds breve.
– 1539-1728, 1733-1852, 1868-1904. Sallinge Herreds
breve. – 1852-67. Sunds og Sallinge herreders breve.
– 1570-1733, 1744-85, 1850-1915. Langelands herreders breve. – 1786-1849. Langelands Sønder Herreds
breve. – 1786-1849. Langelands Nørre Herreds breve.
– 1584-1819. Ærø Provstis breve. – 1865-1915. Ærø
Herreds breve. – 1790-1894. Indkomne breve fra Fyns
og Langelands købstæder. – Visitatsprotokoller: 17321803. – 1834-95. Visitatsprotokol for Gudme Herred.
– Synsforretninger og andre indberetninger: 1631-1702.
Synsforretninger og andre indberetninger om kirkebygninger. – 1718-31. Synsforretninger over kirkerne i
Gudme, Langelands Nørre, Langelands Sønder og Sallinge herreder. – 1718-35. Synsforretninger over kirkerne i Sunds, Vindinge og Ærø herreder. – 1812-43.
Indberetninger om kirker og kirkegårde.
Fyns stiftsøvrighedsarkiv:
1713-92. Ærøs kirkers regnskaber.
Provstearkiver:
Sallinge Herreds Provsti: 1788-1813. Indberetninger om
præste- og degnekald. – Svendborg Amtsprovsti: 181236. Indberetninger. – 1813-37. Synsforretninger o.l. –
Sunds-Sallinge herreders Provsti: 1824-39. Synsprotokol-
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ler. – Sunds Herreds Provsti: 1851-62. Synsforretninger.
– 1852-72. Indberetninger. – Sallinge Herreds Provsti:
1851-1914. Synsprotokol. – Vindinge-Gudme herreders
Provsti: 1844-1923. Synsprotokoller. – Langelands Nørre Herreds Provsti: 1802-11. Synsprotokol. – 1805-11.
Visitatsprotokol. – Langelands Sønder Herreds Provsti:
1803-18. Synsprotokol. – 1697-1805. Indberetninger
om præste- og degnekald. – Langelands Amtsprovsti:
1802-62. Synsprotokoller. – 1805-45. Visitatsprotokol. – Ærø Provsti: 1734. Jordebog over Ærøs kirker
og præstegårde.
Kirkeinspektionsarkiver:
Ærø kirkeinspektion. 1616-1947. Ærøs kirkers regnskaber.
Fyns Guvernements arkiv:
1823-40. Diverse dokumenter.
Det fynske ryttergods’ arkiv:
Kirkesessionen. 53a. 1720-25. Protokol for kirkernes
administration. – 53c. 1720-66. Korrespondance. – 54.
1643-1764. Diverse sager.
Odense Magistrats arkiv:
1746-47. Dokumenter i kommissionssagen angående
de af Johan Friedrich Eggers forøvede kirketyverier
på Fyn.
Den kongelige bygningsinspektørs arkiv:
1858-97. Journaler. – Pk. 50. Bilag vedr. kirker på Fyn.
Topografica:
3. 1743-71. Indberetninger til Jessen,Thurah og Danske
Atlas. – 4. Samlinger vedrørende Fyns historie og topografi. – 6. Udskrift af de af stiftets præster i henhold
til stiftsøvrighedens befaling af 22. okt. 1706 indgivne
beretninger om kirkerne og disses antikviteter.
Karen Brahes bibliotek:
D I, 10. Samling af gravskrifter over adelige personer
o. 1700.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK (KB).
Gamle kongelige Samling (GKS ):
2349. 4°. Jacob Bircherod jun.: Collectanea Fionensia.
Ny kongelige Samling (NKS ):
733. 4°. Fyonica. Samlinger til Fyns topografi af C.
Brandt. – 733b. 4°. C. Paludan Müller, Fynske samlinger, 1847. – 736. 4°. Nogle optegnelser om kirkerne i
Fyn og deres oldsager.
Additamenta:
242. 4°. Beskrivelse over adskillige sogne i Fyn. – 244.
2°.Vindinge Herreds præstebog 1572.
Kallske samling:
377. 4°. Kopi af beskrivelse over kirkerne og herregårdene i Fyn og Lolland af sognepræsterne til generalmajor og hofbygmester de Thura.
Langebeks excerpter:
67-69. 4°. Chorographica om Fyn.
Rostgaardske samling:
18. fol. Fyns lands beskrivelse samlet af mag. Thomas
Bircherod.
Thottske samling:
727. fol. Ekstrakt over Fyns og Lollands historiske ting.
NATIONALMUSEET (NM).
Håndskriftsamlingen:
1755-73. Thurahs udkast til beskrivelse af Sjælland og
Fyn, suppleret af Hofman. – Historia Pastoralis Fioniæ.
– N. van Haven: Optegnelser om fynske antikviteter. –
L. S.Vedel Simonsen: Langelandske Annaler. 1849. – C.
T. Engelstoft, Kirkerne i Fyns Stift (med register af Olaf
Olsen).
Notebøger m.m.:
Søren Abildgaard, Notebøger. – N. L. Høyen, Notebøger.
– J. Kornerup, Notebøger. – Henry Petersen, Notebøger.
– J. Magnus-Petersen, Notebøger.
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FORKORTELSER VEDRØRENDE
SVENDBORG AMT
Litteraturforkortelser m.m. Se i øvrigt »Forkortelser i historisk Litteratur«, Fortid og Nutid XXI, hefte 1, 1960, udg.
af Dansk historisk Fællesforening.
Achen, Adelsvåbener Sven Tito Achen, Danske
adelsvåbener. En heraldisk nøgle, Kbh. 1973.
ActaPont Acta Pontificum Danica. Pavelige Aktstykker
vedrørende Danmark 1316-1536 I-VII og supplement. Udg. af L. Moltesen m.fl., Kbh. 1904-43.
AnnOldk Annaler for nordisk Oldkyndighed. Udg. af
Det kgl. nord. Oldskrift-Selskab, Kbh. 1836-63 (fra
1866: ÅrbOldkHist, s.d.).
AntAnn Antiqvariske Annaler 1-4. Udg. af Den Kongelige Commission i Kjøbenhavn for Oldsagers Opbevaring, Kbh. 1821-27.
Arkitekten Architekten (fra 1929: Arkitekten). Meddelelser fra Akademisk Arkitektforening, Kbh. 1898 ff.
ArkMus Fra Arkiv og Museum. Udg. af Østifternes historisk-topografiske Selskab, Kbh. 1899-1943.
Aron Andersson Medieval Wooden Sculpture in Sweden I-V.Ved Aron Andersson, Bengt Thordemann og
Monica Rydbeck, Uppsala 1964-80.
Beckett, DaKunst Fr. Beckett, Danmarks Kunst I-II,
Kbh. 1924-26.
Bøje Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før
1870 I-III. Revideret og udvidet udgave ved Bo
Bramsen m.fl., Kbh. 1979-82.
Christie, Ikonografi Sigrid Christie, Den lutherske
ikonografi i Norge inntil 1800 1-2, Oslo 1973.
CorpConstDan Corpus Constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks
Lovgivning vedkommende I-VI. Udg. af V. A. Secher,
Kbh. 1887-1918.
DaAdÅrb Danmarks Adels Aarbog. Udg. af en Forening, Kbh. 1884 ff.
DaAtlas Erich Pontoppidan og Hans de Hofman, Den
danske Atlas I-VI, Kbh. 1763-81.
DaBiogrLeks Dansk Biografisk Leksikon, 1. udg. ved
C. F. Bricka, Kbh. 1887-1905. 2. udg. ved P. Engelstoft m.fl., Kbh. 1933-44. 3. udg. ved Sv. Cedergreen-Bech m.fl., Kbh. 1979-84.
DaDomme Danske Domme 1375-1662 I-VIII. Udg.
af Erik Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole
Fenger, Kbh. 1978-87.
DaFolkemSaml Dansk Folkemindesamling.
DaKalkmalerier Danske Kalkmalerier 1-8. Udg. af
Nationalmuseet, red. Ulla Haastrup m.fl., Kbh.
1985-92.
DaKanc Danske Kancelli.
DaKancReg Danske Kancelliregistranter 1535-50. Udg.

af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kbh. 1881-82.
DaKirkelove Danske Kirkelove I-III. Udg. af Holger
Fr. Rørdam, Kbh. 1883-89.
DaMag Danske Magazin. Udg. af Et til det Danske
Sprogs og Histories Forbedring Samlet Selskab, Kbh.
1745 ff.
DaRigBr Danmarks Riges Breve. Udg. af Det danske
Sprog- og Litteraturselskab, Kbh. 1938- samt www.
diplomatarium.dk (4. rk.VIII-XII). 1. rk. I-VII (7891249), 2. rk. I-XII (1250-1339), 3. rk. I-IX (134075), 4. rk. I-XII (1376-1412), 5. rk. (1413-50).
DaSaml Danske Samlinger for Historie, Topographie, Personal- og Literaturhistorie. Udg. af Chr. Bruun m.fl.,
Kbh. 1865-77.
DaStedn Danmarks stednavne. Udg. af Stednavneudvalget og Institut for Navneforskning. Nr. 13: Svendborg Amts bebyggelsesnavne, Kbh. 1958. – Nr. 15:
Svendborg Amts naturnavne. 1: Sunds Herred, Kbh.
1970.
DiplDan Diplomatarium Danicum. Udg. af Det danske
Sprog- og Litteraturselskab, Kbh. 1938-, l.-5. rk. (jf.
DaRigBr).
DK Danmarks Kirker. Udg. af Nationalmuseet, Kbh.
1933 ff. – Nedenfor bringes en oversigt over det hidtil udkomne samt forkortelserne for de enkelte bind.
DK Bornholm Danmarks Kirker VII. Bornholm.Ved
Otto Norn, C. G. Schultz og Erik Skov, 1954.
DK Frborg Danmarks Kirker II. Frederiksborg Amt 1-4,
1964-75: 1-2.Ved Erik Moltke og Elna
Møller under medvirken af Ulla Haastrup og Marie-Louise Jørgensen, 1964 og 1967. 3.Ved Erik
Moltke og Elna Møller, Marie-Louise Jørgensen og
Hugo Johannsen, 1970. 4.Ved Marie-Louise
Jørgensen og Hugo Johannsen, 1975.
DK Holbæk Danmarks Kirker IV. Holbæk Amt 1-5,
1979-2001: 1-3. Ved Marie-Louise Jørgensen og
Hugo Johannsen, 1979, 1982 og 1986. 4.Ved MarieLouise Jørgensen og Mogens Vedsø under medvirken af Hugo Johannsen og Ulla Kjær, 1990. 5. Ved
Marie-Louise Jørgensen, Hugo Johannsen og Mogens Vedsø under medvirken af Lars Grambye, Sissel
F. Plathe og Peter Kristiansen, 1994-2001.
DK KbhAmt Danmarks Kirker III. Københavns Amt
1-4, 1944-51: 1-2. Ved Erik Moltke, Elna Møller,
C. G. Schultz under medvirken af Kirsten Weber-
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Andersen, 1944 og 1946. 3-4. Ved Erik Moltke og
Elna Møller, 1951.
DK KbhBy Danmarks Kirker I. København 1-6, 194588: 1. Ved Victor Hermansen, Aage Roussell og Jan
Steenberg, 1945-58. 2. Ved Jan Steenberg, 1960-65.
Tillæg: Navneregister til 1 og 2 ved Albert Fabritius,
1966. 3.Ved Jan Steenberg, 1966-72. 4.Ved Kjeld de
Fine Licht og Elna Møller, 1973-75. 5. Ved Birgitte
Bøggild Johannsen, 1983-87. 6.Ved Birgitte Bøggild
Johannsen og Sven Rask under medvirken af Poul
Grinder-Hansen og Ulla Kjær, 1987-88.
DK Maribo Danmarks Kirker VIII. Maribo Amt 1-2,
1948-51: 1.Ved Otto Norn og Aage Roussell under
medvirken af Gertrud Købke Knudsen, 1948. 2.Ved
samme under medvirken af Erik Skov og Kirsten
Weber-Andersen, 1951.
DK Odense Danmarks Kirker IX. Odense Amt 1-, 1990-:
1. Ved Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen, 1990. 2.Ved Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo
Johannsen under medvirken af Ulla Kjær, 1995. 3.Ved
Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen og Karin Kryger under medvirken af Kirstin Eliasen, Sven
Rask og Mogens Vedsø, 1998-2001. 4. 2009-.
DK Præstø Danmarks Kirker VI. Præstø Amt 1-2,
1933-55: Ved Chr. Axel Jensen og Victor Hermansen, 1933-35. Tillæg: Navneregister ved Albert Fabritius, 1955.
DK Ribe Danmarks Kirker XIX. Ribe Amt 1-5, 19792003: 1. Ved Elna Møller under medvirken af Ebbe
Nyborg, 1979. 2.Ved Elna Møller, Ebbe Nyborg og
Niels Jørgen Poulsen, 1984. 3.Ved Ebbe Nyborg og
Niels Jørgen Poulsen, 1988. 4. Ved Ebbe Nyborg,
Niels Jørgen Poulsen og Ulla Kjær under medvirken
af Vibeke Andersson Møller, 1994. 5. Ved Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen og Mogens Vedsø under
medvirken af Sissel F. Plathe, 1994-2003.
DK Ringkøbing Danmarks Kirker XVII. Ringkøbing
Amt. 1-, 1998-: 1. Ved Ebbe Nyborg, Niels Jørgen
Poulsen og Mogens Vedsø, 1998-2000. 2. 2001, 2008-.
DK Sjyll Danmarks Kirker XX-XXIII. Sønderjylland,
1954-63: XX. Haderslev Amt. XXI. Tønder Amt.
XXII. Åbenrå Amt.Ved Erik Moltke og Elna Møller
under medvirken af Vibeke Michelsen, 1954, 1957
og 1959. XXIII. Sønderborg Amt.Ved Erik Moltke,
Elna Møller og Vibeke Michelsen, 1961. Tilføjelser
og rettelser, kunsthistorisk oversigt, registre.Ved Erik
Moltke, Elna Møller og Vibeke Michelsen under
medvirken af Marie-Louise Jørgensen og Albert Fabritius, 1963.
DK Sorø Danmarks Kirker V. Sorø Amt 1-2, 1936-38:
1.Ved Victor Hermansen og Poul Nørlund, 1936. 2.
Ved samme under medvirken af Erik Moltke, 1938.
DK Tisted Danmarks Kirker XII.Tisted Amt 1-2, 194042. Ved Chr. Axel Jensen, Erik Moltke og C. G.
Schultz.
DK Vejle Danmarks Kirker XVII. Vejle Amt 1-, 2005-:

1.Ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen under
medvirken af Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen og Rikke Ilsted Kristiansen, 2004-06. 2.Ved
Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen og Hugo Johannsen under medvirken af Lasse Bendtsen, 2009.
DK Århus Danmarks Kirker XVI. Århus Amt 1-11,
1968-2008: 1-2. Ved Vibeke Michelsen og Kjeld de
Fine Licht, 1968 og 1972. 3.Ved samme under medvirken af Ulla Haastrup, 1976. 4-5.Ved Kjeld de Fine
Licht, Vibeke Michelsen og Niels Jørgen Poulsen,
1980 og 1983. 6-8.Ved Kjeld de Fine Licht og Vibeke
Michelsen, 1988, 1991 og 1996. 9.Ved samme under
medvirken af Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, Ebbe Nyborg, Sissel F. Plathe, Niels Jørgen
Poulsen og Mogens Vedsø, 1996-2002. 10. Ved Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen og Rikke
Ilsted Kristiansen under medvirken af Ebbe Nyborg,
Niels Jørgen Poulsen og Mogens Vedsø, 2004-05. 11.
Ved Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen,
Rikke Ilsted Kristiansen og Mogens Vedsø under
medvirken af Laura Bjerrum, Anette Kruse, Ebbe
Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, 2006-08.
Faye, Støbejernskors Aase Faye, Danske Støbejerns
kors. Bearbejdet og udg. af Jan Faye, Kbh. 1988.
FiK Suomen Kirkot. Finlands Kyrkor. Udg. af Finska
Fornminnesföreningen, Helsingfors 1959 ff.
Frederik I.s Registranter Kong Frederik den Førstes
danske Registranter. Udg. af Kr. Erslev og W. Mollerup,
Kbh. 1879.
FyAktst Aktstykker for største Delen hidtil utrykte, til Oplysning især af Danmarks indre Forhold i ældre Tid I-II.
Samlede og udgivne af Fyens Stifts literaire Selskab,
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Fig. 1. Svendborg set fra nordøst. Malet af F. C. Lund 1853. I Svendborg Museum. – Svendborg seen from the northeast.
Painted by F. C. Lund, 1853.

KIRKERNE I SVENDBORG
INDLEDNING
Byens topografi og opståen.1 Byen er anlagt ved en
meget gunstig naturhavn. Denne udgøres af en
lille bugt, som fra Svendborg Sund skærer sig ind
i Fyn nær det punkt, hvor Skårupøre Sund og
Thurø Sund forgrener sig mod øst og syd. Den
middelalderlige bebyggelse udfyldte en mere end
20 m høj, oprindelig stejlt afgrænset bakke, der
som et næsagtigt forland skød sig ud i de omgi
vende engdrag. Områderne syd for byen præge
des af våde enge og småbække. Nord for byen løb
Springsbæk ud i det lave engområde, Dronninge
maen. Vejene fra Odense og Fåborg forenedes
nogle kilometer nordvest for byen og fulgte en
lav bakkekam frem til bybanken.
At byen blev anlagt ved et naturligt overfarts
sted mellem Fyn og Tåsinge, var næppe en tilfæl

Danmarks Kirker, Svendborg

dighed, og som centrum for forbindelsen mellem
øerne i det sydfynske øhav og omverdenen har
dette betydelige opland givet byen mulighed for
at udvikle sig til den vigtigste fynske søkøbstad.
Byen har haft nære forbindelser til Nordtyskland
i form af handel, men også kulturpåvirkninger er
kommet til sydfra, hvilket ikke mindst kan aflæses
i de to sognekirkers arkitektur.
Stednavnet Svendborg (tidligst anført »Swine
burgh«, jf. ndf.) er sammensat af to led, hvoraf
sidste led ‘borg’ ganske enkelt betyder borg eller
befæstning og utvivlsomt refererer til byens, dog
ikke stedfæstede, borg af samme navn. Det første
led er antagelig afledt af dyrenavnet ‘svin’, en pa
ralleldannelse til andre sydfynske borgnavne med
dyrenavneforled.2

5
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Fig. 2. Den middelalderlige befæstnings formodede
forløb. Efter Reinholdt, suppleret efter Krongaard Kri
stensen 2008 (jf. note 119). – The probable course of the
medieval fortification.

have ligget i Kullinggade. Tårnet kendes fra flere
beretninger og kan med sin beliggenhed i ud
kanten af byen netop have været stedet for den
oprindelige borg.8 En anden tolkning af borgens
placering, som især har været fremført i ældre lit
teratur,9 nævner bakken, hvor man nu finder Vor
Frue Kirke. Der er imidlertid i nyere tid foretaget
arkæologiske undersøgelser på stedet, som fore
løbig ikke har kunnet bekræfte denne teori.10 En
tredje mulighed kunne være, at borgen Ørkild
(se ndf.) har været identisk med byens borg, Swi
neburgh. Der synes dog at være flere argumenter,
som taler imod en sådan placering, bl.a. at by og
borg i så fald var beliggende med en afstand af
ca. 1,2 km. Det er samtidig påfaldende, at borgen
ifølge denne teori skulle have skiftet navn, lige
som Ørkild i middelalderen muligvis var belig
gende i et helt andet sogn, nemlig Tved.11
Byen var i middelalderen omgivet af en befæst
ning (fig. 2), som man har fundet spor af ved flere
arkæologiske udgravninger. De middelalderlige
og eftermiddelalderlige kilder nævner både ero
bring og ødelæggelser af byen og den befæstede

Svendborg omtales første gang 1229, da Val
demar Sejr skænkede borgen til sin portugisiske
svigerdatter Eleonora.3 Selve byen nævnes ikke,
men må have eksisteret på dette tidspunkt, hvil
ket også synes at blive bekræftet af †Gråbrødre
Klosters grundlæggelse 1236 (jf. ndf.). En sådan
institution kræver et bysamfund af en vis størrel
se, men byens ældst kendte privilegier blev først
stadfæstet 1253.4 Arkæologiske vidnesbyrd tyder
imidlertid på en grundlæggelse af byen senest o.
1150 eller måske endda tidligere.5 De ældste spor
er lokaliseret ved gadekrydset nordøst for Skt.
Nikolaj Kirke på Møllergade 6. Fundene består
af både genstande og husrester, heriblandt et hus,
hvori indgår pæle, som er dendrokronologisk da
teret til 1156.6 Ved udgravninger øst for Skt. Ni
kolaj Kirke er ligeledes fundet spor af bebyggelse
fra 1100-tallet.7
Selve borgen Swineburgh er som nævnt ikke
arkæologisk påvist, og der eksisterer forskellige
teorier om dens placering. Det mest sandsyn
lige er, at beliggenheden skal sættes i forbindelse
med fæstningstårnet Skattertårnet, som vides at

Fig. 3. Den formodede sognegrænse mellem Skt. Niko
laj Kirke (1) og Vor Frue Kirke (2) i middelalderen. Efter
Reinholdt. – The probable parish boundary between St Niko
laj Church (1) and Vor Frue Church (2) in the Middle Ages.
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borg i 1200-tallet, således 1247 og 1252-53 under
hertug Abel, Erik Plovpenning og Christoffer I,
hvilket bestyrker indtrykket af den nære forbin
delse mellem borg og befæstning.12 Befæstnin
gens udstrækning er ganske veldokumenteret fra
forskellige udgravninger. Den udgjorde en slags
halvkreds mod Svendborg Sund,13 og enkelte de
le af volden er mere eller mindre velbevaret, bl.a.
i Kyseborgstræde.14
Byens betydning i 1200-tallet understreges som
nævnt af grundlæggelsen af det rige †Gråbrødre
Kloster 1236 (s. 68)15 og i øvrigt af tilstedevæ
relsen af den betydelige Skt. Jørgensgård (s. 68),
nævnt første gang 1291;16 institutionen er dog
sandsynligvis af ældre dato.
Nordøst for købstaden opstod i middelalde
ren en konkurrerende bymæssig bebyggelse ved
borgen Ørkild. Denne borg nævnes første gang
1264,17 hvor den var i Odensebispens besiddelse,
men det kan ikke udelukkes, at borgen Ørkild er
lige så gammel som byen.18 Under Grevefejden
1534 stormede Svendborgs borgere Ørkild, af
brændte borgen og sandsynligvis også forstadsbe
byggelsen. 1547 overdragedes brugen af Ørkild
By og byjord til borgerne i Svendborg.19 Områ
det udskiltes af Tved Kommune og indlemmedes
i Svendborg Købstad 1926.
BYEN OG KIRKERNE I MIDDELALDEREN
Allerede i 1200-tallet fandtes der to sognekirker
(Skt. Nikolaj og Vor Frue) foruden to andre kir
kelige institutioner, et tiggermunkekloster (Grå
brødre Kloster) og et spedalskhedshospital (Skt.
Jørgensgården). Bortset fra Odense er Svend
borg den eneste fynske købstad, der i middel
alderen havde mere end ét sogn. Om dette er
et oprindeligt forhold, og hvilken af kirkerne,
der i så fald etableredes først, er imidlertid sta
dig et åbent spørgsmål. Da der ikke er bevaret
vidnesbyrd om en sognedeling, kan man fore
stille sig, at man allerede ved byens grundlæg
gelse har oprettet to sogne, fordi der allerede da
eksisterede to kirker. En eventuel senere deling
af et oprindeligt sogn måtte i givet fald senest
være gennemført i de første år af 1200-tal
let.20 Spørgsmålet synes dog ikke at kunne af
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Fig. 4. Skitse over Svendborg by, Thurø og Tåsinge
samt rejsen dertil. Tegning af Cornelius Hamsfort
1580-1627. KB. Kallske saml. 668.8°. Sketch of Svend
borg, Thurø and Tåsinge and access route. Drawing by Cor
nelius Hamsfort, 1580-1627.

gøres med sikkerhed. At dømme efter arkæo
logiske vidnesbyrd stammer Skt. Nikolaj Kirke
i sin ældste skikkelse antagelig fra 1100-tallet,
hvorimod et tilsvarende kendskab til en mulig
forgænger for den nuværende Vor Frue Kirke,
opført i 1200-tallets første del, savnes, jf. også
ndf. Sogneskellene mellem de to købstadssogne
og deres udstrækning i øvrigt kendes kun fra
senmiddelalderlige kilder. Da disse desuden har
ganske sparsomme oplysninger, har 1682-ma
triklen været anvendt til et forsøg på en rekon
struktion (fig. 3).21 Der er mulighed for, at de
to bysogne, Skt. Nikolaj og Vor Frue, oprindelig
blev udskilt fra to landsogne med gammel hævd,
nemlig Sørup og Tved.22
At dømme ud fra bygningernes dimensioner
og form må Skt. Nikolaj i ældre tid have indta
get førstepladsen. Tager man imidlertid udgangs
punkt i antallet af tilbygninger, altre og tilknyt
tede gilder, synes Vor Frue dog senere i middel
alderen at have fået en mere overordnet status i
bysamfundet.23

5*
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Fig. 5. Prospekt af Svendborg. Kobberstik fra Peder Hansen Resens Atlas Danicus, København 1677. – View of
Svendborg. From Peder Hansen Resen’s Atlas Danicus, 1677.

Den nuværende senromanske teglstenskirke,
viet Skt. Nikolaj, blev opført i første halvdel af
1200-tallet som en treskibet basilika med et kor
jævnbredt med midtskibet. Opbygningen og de
korationerne på især koret har nære forbindelser
til Nordtyskland. De nedre dele af koret, der er
bygget af kampesten, vidner sandsynligvis om en
forgænger fra 1100-tallet.
Vor Frue Kirke stammer ligeledes fra første halv
del af 1200-tallet. Den bestod oprindelig af et skib
og et lidt smallere †kor, som senere i middelal
deren blev afløst af et langhuskor med korsarme.
Kirken har tilsyneladende ikke haft en forgænger
af sten, men det kan ikke udelukkes, at der har
eksisteret en ældre trækirke på stedet. En sådan
er dog ikke konstateret arkæologisk, hvilket for

mentlig også vil være vanskeligt, da begravelses
tætheden inde i kirken er meget høj.
†Gråbrødre Kloster blev stiftet i 1236 af den
kongelige byfoged Astrad Frakki. Først o. 1250
opførte man en lille kirke af tegl, som senere blev
erstattet af en toskibet højgotisk kirke indviet
1361. På nordsiden af kirken opførtes forskellige
klosterbygninger.24
Ved Sørup Sø umiddelbart nordvest for Svend
borg By opførtes i romansk tid Sørup Kirke. Den
består af kor og skib opført af rå og kløvet kamp. I
sengotisk tid tilføjedes vesttårn og våbenhus mod
syd.
I Sørup Sogn oprettedes i middelalderen en
Skt. Jørgensgård med et hospital for spedalske.
Stedet er som anført første gang nævnt i 1291,16
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men hospitalet er sandsynligvis ældre end dette
årstal. Den nuværende unggotiske langhusbyg
ning med tresidet østafslutning fra 1200-tallets
anden halvdel har haft en forgænger af træ enten
fra 1100-tallet eller fra tiden o. 1200.25
De middelalderlige kirkegårde lå i umiddelbar
nærhed af kirkerne. Således var Skt. Nikolaj Kir
kegård anlagt omkring kirken, hvilket også gjaldt
for Vor Frue Kirkegård, som lå på kirkebakkens
skråninger. Gråbrødre Kirkegård, som formentlig
hovedsagelig var for de mere velstillede, lå syd for
klosterkirken, ligesom der fandtes kirkegårde ved
Skt. Jørgensgården og ved Sørup Kirke.26

BYEN OG KIRKERNE EFTER
REFORMATIONEN
Under Grevefejden 1534-36 støttede borgerne i
Svendborg Christian II. 1534 gjorde de oprør og
brændte som nævnt borgen Ørkild af. Byen blev
under den efterfølgende borgerkrig anvendt som
hovedkvarter for grev Christoffers tropper, hvil
ket formentlig i sig selv har været en belastning.
Efter slaget ved Øksnebjerg, hvor Christian III’s
feltherre, Johan Rantzau, sejrede over grev Chri
stoffer, blev Svendborg overladt til et af Rantzaus
regimenter, som derefter plyndrede byen.27

Fig. 6. Kort over Svendborg by. Akvarel af Lauritz Pedersen Næraae 1771. – Map of
the town of Svendborg.Watercolour by Lauritz Pedersen Næraae, 1771.
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Fig. 7. Kort over Svendborg by 1819. Assistens Kirkegård fra 1821 tilføjet med blyant. – Map of the town of Svendborg,
1819. Assistens churchyard from 1821 added in pencil.

Byen blev også i den efterfølgende tid hærget
af krig, værst af Svenskekrigene 1657-1660. Det
tog lang tid for byen at rejse sig oven på sven
skernes besættelse, som var nærmest katastrofal
for befolkningen på Fyn. Således var 187 boli
ger svarende til 70 % af Svendborgs ejendomme
blevet ramt af krigen.28 Det varede således også
længe, før Svendborgs skibsfart og handel igen
var på samme niveau som før.29 Som andre køb
stæder blev også Svendborg med jævne mellem
rum ramt af alvorlige epidemier som f.eks. pest
(bl.a. 1602). En voldsom bybrand hærgede 1789.
Ved denne hændelse brændte en stor del af hu
sene i Kullinggade og Skattergade ned, mens
kirkerne ikke synes at være blevet berørt.
Ved reformationen blev Gråbrødre Kloster ned
lagt. Allerede 1530 havde kongen dog overgivet

det til byen, så man kunne indrette hospital for
fattige og syge i en stor del af bygningerne.30
Planerne realiseredes imidlertid først endeligt
efter 1586, da stedet var blevet købt af fru Hel
vig Hardenberg til Arreskov.31 Hospitalet om
fattede ikke kirken, som formentlig straks efter
reformationen stilledes til rådighed for de to
sognemenigheder,32 mens man i klostrets vest
fløj indrettede en latinskole.33 Det var dog sta
dig muligt at blive begravet på kirkegården frem
til o. 1600 og i kirken frem til 1805.34 Kirken
blev revet ned 1828, mens andre dele af klostrets
bygninger stod frem til 1875, således et lille hus
mod vest og Priorgården nord for klostret.35
Anlægget er i øvrigt generelt veldokumenteret
ud fra gamle opmålinger og nyere arkæologiske
undersøgelser.36
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Fig. 8. Svendborg Skibsbro set fra Frederiksøen. Ukendt maler o. 1860. I Svendborg Museum. – Svendborg harbour
seen from the island of Frederiksø. Unknown artist, c.1860.

Også Skt. Jørgensgården blev efter reformationen
indrettet til mild stiftelse, dvs. til et almindeligt
hospital for fattige gamle og syge.37 Kirken blev,
mens hospitalet var for spedalske, udelukkende
benyttet af de syge. Da sognepræsten ved Sørup
Kirke fra midten af 1500-tallet også var præst for
Skt. Jørgens Kirke, søgte en del af områdets be
boere nu denne kirke i stedet for Sørup. Således
opstod i den sydlige del af Sørup Sogn et nyt
Skt. Jørgens Sogn, der dog først i 1963 fik status
af selvstændigt sogn, efter at det gradvist havde
overtaget rollen som det førende af de to.38 Af an
lægget er bevaret kapellet, nu Skt. Jørgens Kirke,
mens selve hospitalet er forsvundet.
BYEN OG KIRKERNE I NYERE TID
1800-tallet med den begyndende industrialisering
var en lang vækstperiode for byen. Indbyggertallet
seksdobledes, hvilket medførte, at byen ikke læn
gere kunne holde sig inden for de gamle grænser.

1824 blev Skt. Nikolaj stort set ombygget i go
tisk stil, men atter ført tilbage til det oprindelige
senromanske udseende 1892-94. Vor Frue blev re
staureret 1884, dog på en måde, som ud fra nutidi
ge normer må betragtes som ganske hårdhændet.
1820 forrettede man de sidste begravelser på
byens to gamle kirkegårde. Året efter indviedes
Assistenskirkegården i den sydlige del af byen på
Skt. Nikolaj Kirkevænge. Kirkegården var fælles
for de to kirker og blev siden udvidet flere gange,
bl.a. 1903. Den benævnes siden Den gamle Kirke
gård. Navnet skal ses i forbindelse med anlæggel
sen af Fredens Kirkegård 1932, senere kaldet Den
nye Kirkegård. Den ligger i den nordøstlige del af
byen mellem Glarmestervej og Fruerstuevej.
Metodisterne fik 1882 deres egen kirke, Skt.
Johannes Kirke, på Lundevej tegnet af arkitekt J.
Eckersberg. En romersk-katolsk kirke, Skt. Knuds
Kirke, blev i 1887 indrettet i en tidligere cikorie
fabrik i Havnegade. Sammen med kirken oprette
des et ordenshus og en skole. I Pjentemøllestræde
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Fig. 9. Kort over Svendborg 1860. 1:10.000. Trap, 1. udg. – Map of Svendborg, 1859.

opførtes 1908 baptisternes kirke, Bethania, tegnet
af arkitekt R. Madsen. Fredens Kirke var oprin
delig kirkegårdskapel på den nye kirkegård i den
nordvestlige del af byen. Den gule teglstensbyg
ning med kamtakgavle af arkitekt Andreas Jensen
blev dog allerede 2. dec. 1945 indviet som kirke.
1931 indlemmedes landsognene Sørup og Skt.
Jørgens i Svendborg Kommune, hvorefter køb
staden udgjorde fire sogne og tre pastorater, idet
de indlemmede landsogne udgjorde et pastorat.
1963 blev Sørup dog et selvstændigt pastorat.
Fredens Sogn udskiltes af Vor Frue 1987.

Sagn.Ved en af kirkerne i Svendborg findes en
kirkehest, som kan høres på gaden om natten.
Den har en løs sko, som klaprer, og derfor kan
man kende den på lyden.39
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THE CHURCHES IN SVENDBORG
The town of Svendborg is situated in South
ern Funen on a small bay which curves into the
coastline of Funen from the Svendborg Sound
near the point where Skårupøre Sound and
Thurø Sound branch out to the east and south.
The medieval town was sited on a 20 metre-high
rise surrounded by coastal meadows or marshy
areas both to the north and the south.

The town was built at a natural crossing point
between Funen and Tåsinge and was the centre for
connections between the islands in the South Fu
nen archipelago. It then developed into the most
important coastal market town on Funen. The
town had close trading and cultural connections
with North Germany, as is discernible not least in
the architecture of the two parish churches.
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The place-name of Svendborg is composed
of two elements, the second one ‘borg’ meaning
castle or fortress. The first element is probably
derived from the animal ‘svin’ – pig – and the
original name of the location was ‘Swineburgh’.
The name was connected with a castle of the
same name but of unknown situation.
Svendborg is first mentioned in 1229, when
Valdemar the Conqueror donated the castle to
his Portuguese daughter-in-law Eleonora. The
first known privileges are from 1253; they are
merely affirmations of earlier privileges. Archae
ologically the town can be traced back at least to
the middle of the 12th century, but also possibly
to an earlier date.
In the Middle Ages Svendborg was surrounded
by a fortification; its extent has been identified
by several archaeological excavations. The impor
tance of the town in the 13th century can be seen
from the founding of a wealthy Greyfriars’ mon
astery in 1236 and from the presence of the im
portant lepers’ hospital, St Jørgensgård. It is named
for the first time in 1291, but is probably older.
East of the town a rival settlement grew up in
the Middle Ages, at the castle of Ørkild.That cas
tle was first mentioned in 1264, but may be as old
as the town. During the civil strife in Denmark
in 1534 Svendborg’s citizens stormed the castle
of Ørkild; they burned down the castle and prob
ably also the houses of the surrounding area.
Apart from Odense, Svendborg is the only
market town on Funen that had more than one
parish in the Middle Ages, i.e. St Nikolaj and Vor
Frue (Our Lady). Whether this was the case from
the start, or which of the churches was estab
lished first, is an open question. It may have been
the case that when the town was first founded
two parishes were set up, and if so that would
imply that there were two churches there already.
If a single original parish was divided later this
must have happened at latest in the early years of
the 13th century.
Both of the now existing churches date from
the first half of the 13th century. St Nikolaj was
built as a three-aisle basilica, which probably
contains the remains of an older †church. Vor
Frue is today a single-nave single-aisled building,

but consisted originally of a nave and a narrower
chancel, which was replaced already in the late
Middle Ages by a Gothic chancel. The Greyfriars
monastery was founded in 1236 by Astrad Frak
ki, the royal town bailiff. Initially a small brick
church was built, in around 1250, and it was later
replaced by a two-aisled Gothic church that was
consecrated in 1361. On the north side of the
church the monastery buildings were construct
ed. In the Middle Ages in the parish of Sørup
a St George hospital for lepers (St Jørgensgård) was
established. The place is first mentioned in 1291,
but the hospital was probably of an earlier date.
The present-day early Gothic long house, with
a three-sided east end, from the second half of
the 13th century, had a predecessor of wood that
dated either from the 12th century or from just
around 1200.
As already mentioned, during the civil war of
1534-36 the citizens of Svendborg rebelled in
1534 and burned down Ørkild Castle. The town
of Svendborg was also damaged by war in later
times; the Swedish Wars of 1657-1660 inflicted
the worst harm and it took a long time for the
town to recover from the Swedish occupation,
which was virtually catastrophic for the popu
lation of Funen. It also took a long time be
fore Svendborg’s shipping and sea trading again
reached the level it had previously sustained. A
violent town fire ravaged Svendborg in 1789.
Many of the houses in Kullinggade and Skatter
gade burned down, but the churches do not ap
pear to have been damaged.
After the Reformation the Greyfriars monastery
was closed down, and in 1828 the church was
pulled down, together with the west wing. The
structure is known, however, from old sketches
and recent archaeological investigations.
More recent churches. In 1882 the Methodists ac
quired a church of their own on Lundevej, St Jo
hannes. A Roman Catholic church, St Knud’s, was
set up in 1887 in a former chicory-processing fac
tory in Havnegade, and in 1908 Bethania was built
in Pjentemøllestræde. Fredens Kirke was originally
a churchyard chapel in the new churchyard in the
northwestern part of the town. It was consecrated
as a church on 2 December 1945.
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – The church seen from the northeast.

Skt. Nikolaj kirke
svendborg
noter s. 233
Historisk indledning. Kirken ligger i den sydlige
udkant af den middelalderlige by. Mod nord og
øst afgrænses arealet af de to hovedstrøg Gerritsgade og Møllergade. Området syd for kirken
har hovedsageligt været benyttet som haver og
lå i øvrigt hen som et lavt, sumpet terræn, der
indgik i byens befæstning. Øst for kirken skråner
terrænet ned mod Svendborg Sund, og her førte
Brogade ned til anløbspladsen eller skibsbroen

ved stranden. Tæt ved kirken lå også den vigtige
handelsplads Fisketorvet.1
De ældste dele af den nu stående kirke (korets
vestfag og den treskibede basilika) er antagelig
opført i 1200-tallets første halvdel som afløser
for en †kirke af granit fra 1100-årene (s. 108).
Den nævnes første gang 1362, da dens præst, Jens,
optrådte blandt nogle vidner.2 Indirekte er den
dog omtalt lidt tidligere, idet et dokument fra
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1337 nævner ‘begge vore sognekirker’, dvs. Vor
Frue og Skt. Nikolaj.3 Som så mange andre købstadskirker er den viet til købmændenes og de
søfarendes værnehelgen, den hellige Nikolaj, hvilket tidligst er bevidnet 1362, men formentlig har
haft ældre hævd.2 1457 blev der holdt bispeting i
kirken,4 og 1499 afholdtes provsteting på kirkegården.5
Ejendomme. 1466 omtales en jord i Skattergade,
som lå til Skt. Nikolaj præstegård,6 og 1531 solgte
kirken et jordstykke med nogle huse øst for kirkegården.7 Efter reformationen besad den jorder
og en gård på Tåsinge, som før havde ligget til
Kalentealteret (ndf.) samt flere huse og boder i
byen.8 1553 ejede den en mark i Rødskebølle,9
og 1576 omtales en ubebygget jord syd for kirken, hvor den gamle skole havde stået.10
Kirken efter reformationen. Da Jacob Madsen
besøgte Svendborg i 1589, fandt han, at begge
sognekirker var ‘passelig ved bygning med tegl’,
men at de havde ganske ringe underhold.11 Det
er uvist i hvilket omfang, 1600-tallets tilbagevendende krige berørte kirken, men i 1682 var den
angiveligt i elendig forfatning, ligesom i øvrigt
også Vor Frue Kirke var det.12 Medlemmer af
menigheden kom til hjælp med pengegaver: Da
Jacob Glarmester 1676 arbejdede på et vindue i
koret, betalte han selv det halve af udgiften på 6
sletdaler, 1680 ‘forstrakte’ borgmester Jens Madsen kirken med 5 sletdaler på grund af dens store
brøstfældighed, og 1681 indrettedes efter borgmestres og råds befaling en bog på rådstuen, hvor
byens borgere kunne notere sig for et beløb til
hjælp til kirkens reparation. I alt indkom 36 sletdaler, 3 mark og 2 skilling.13 Året efter skænkede
Margrethe Ulfeldt, gift med Niels Juel til Tåsinge
og Eriksholm, 50 sletdaler til kirkens reparation
og staffering.13 Disse håndsrækninger til trods var
kirken i 1699 stærkt brøstfældig.14 I første halvdel af 1700-tallet gennemførtes flere istandsættelser,15 der til dels blev finansieret ved salg af et hus,
‘som kun er et stykke af en gammel præsteresidens’ i 1733.16 1824 blev bygningen ombygget af
arkitekt Johan Hanck (s. 155), og 1892-94 gennemførtes en hovedrestaurering under ledelse af
arkitekt H. B. Storck, som gav kirken dens nuværende udseende (s. 156). Ved schalburgtage mod

bygninger nær kirken i efteråret 1944 og marts
1945 blev tage og vinduer samt orglet beskadiget
og søndre sideskibs dør ødelagt.17
Kirkens regnskabsbøger er bevaret fra og med
1569, men rummer i de første godt 100 år hovedsageligt oplysninger om skøder på ejendomme
og andre rettigheder. Noteret er også navnene på
kirkens to værger, der udskiftedes med få års mellemrum.18 Egentlige regnskaber med detaljerede
oplysninger om indtægter og udgifter er først
indført fra 1674. De blev revideret af stiftamtmanden og magistraten i Svendborg. Magistraten stod
desuden for at udpege kirkeværgerne og var i nogen grad involveret i den daglige drift.19 Ud over
oplysningerne om nyanskaffelser, reparationer og
vedligeholdelse giver regnskaberne glimt af livet
ved kirken. 1676 blev der købt øl til fire mand,
som synede kirken og præstegården.13 1728 anskaffedes en bog, hvor man kunne notere navnene på ‘dem, der udstår kirkens disciplin’, dvs.
måtte stå offentligt skrifte for en forseelse.13 Midt
i 1700-tallet klagede medlemmer af menigheden
over, at der på grund af de gamle, mørknede vinduesglas var en så dunkel belysning i kirken, at
de måtte have tændte lys i stolestaderne (for at se
i salmebøgerne).20 Ved Frederik V’s død blev der
opstillet to lys på alteret med flor og plader med
kongens navnetræk (s. 229).13
Gudstjenesteskikke m.m. 1541 bestemtes, at kapellanen ved kirken ud over at bistå sognepræsten skulle prædike hver søndag morgen i †Klosterkirken for ‘ungt folk’ og hver torsdag i Skt.
Nikolaj Kirke mod til gengæld at nyde indtægten af Skt. Gertrud vikarie samt af noget jord på
Tåsinge, som havde ligget til Kalentealteret, med
mere. Sognepræsten selv skulle prædike i †Klosterkirken hver fredag.21 1547 forpligtede borgmester Peder Mogensen og byfoged Christoffer
Pedersen i et gavebrev sig selv og deres arvinger
til årligt at skænke kirken 1 otting rhinskvin og
så mange oblater, som der var behov for.22 1645
indgik sognepræst Laurids Nielsen Hellevad en
aftale med Thurøs ejer, Ellen Marsvin, om at han
skulle prædike i øens kirke hveranden søndag om
sommeren og hver fjerde om vinteren, hvor han
også skulle holde seks bededagsprædikener.23 I
sensommeren 1850 blev skolebørnene undervist
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Fig. 2. Kirken set fra nordvest o. 1850. Foto i Svendborg Museum efter nu forsvundet
maleri. – The church seen from the northwest c.1850. Photo of a now lost painting.

i kirken, idet skolen var omdannet til lazaret for
sårede under Treårskrigen.24 1868 blev ønsket om
at holde aftensgudstjeneste hver søndag mellem
Mikkelsdag og pinse foranledning til installation
af gasbelysning.25
Anneksforhold. Bortset fra nogle år i begyndelsen af 1600-tallet hørte Thurø i gejstlig henseende under Skt. Nikolaj Kirke indtil 1860.26 1541
blev Kirkeby og Lunde annekteret til Skt. Nikolaj,27 men 1637 bestemtes, at de skulle annekteres
til henholdsvis Ollerup og Stenstrup.28
Patronatsretten lå både i middelalderen og senere
hos kongen.29

	Egentlige arkæologiske udgravninger omkring Skt.
Nikolaj fandt første gang sted i 1972-74.30 Felterne var placeret henholdsvis sydøst og syd
for kirken, og begge udgravninger bidrog til at
fastlægge dele af den (formentlig) middelalderlige afgrænsning af kirkegården.31 Under samme
kampagne og igen i 2001 blev der desuden foretaget en mindre undersøgelse af fundamentet ved
korets sydmur.32 I 1990’erne registreredes ved
fjernvarmearbejder en teglstensmur på grunden
Kyseborgstræde 2. Der er muligvis tale om rester af Skt. Nikolaj Kirkes præstegård.33 En større
udgravning fandt sted i 1995 i forbindelse med
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en omlægning af pladsen omkring kirken. Der
blev udgravet 305 begravelser fra perioden middelalder til nyere tid. Flere af gravene blev kulstof
14‑dateret, den ældste til 1045-1155. Blandt gravene var en enkelt muret.34
Mønter.Ved udgravninger inde i kirken i oktober 1892 fandtes en mønt fra 1646 samt en sølvmønt fra Frederik IV’s tid.35 Under arbejde med
udvidelse af varmeanlægget i juni 1949 fandtes
en svensk enøre slået i Nyköping i 1627 under
Gustav II Adolf.36
Sagn. Korets syddør (s. 161) blev tilmuret, da et
ægtepar blev skilt for alteret og gik ud af hver sin
modsatte dør som symbol på, at de aldrig mere
skulle forenes.37
Indtil 1890’erne lå bygningerne i Korsgade
tæt op til kirkens østgavl. 1892 fortaltes, at der
under alteret fandtes en hvælving, som ejeren
af et af disse huse havde benyttet til opbevaring
af smuglergods. Adgangen var gennem en dør i
korgavlen.38 En variation af beretningen lyder, at
smuglergodset blev opbevaret på kirkeloftet, og
at man kunne komme dertil direkte fra husene i
Korsgade via en lem i korets gavl.39

Skt. Birgittas Alter. En alterkapellan, Anders Ingvordsen, er nævnt 150143 og en alterværge 1505.44
1524 indsatte biskop Jens Andersen Beldenak
den senere reformator og sognepræst, Christiern
Clausen Skrok, som præst ved alteret,45 og 1532
nævnes Per Maugesen (Mogensen) som alterværge.46 Den årlige indtægt blev o. 1537 opgjort til 6
mark.47 Alteret ejede en gård i Skattergade samt
nogle boder i Kyseborg, hvoraf skolemesteren
1541 blev tillagt henholdsvis 4 og 2 mark.48 Alteret var placeret i søndre sideskibs apsis, hvor alterbordet blev delvis rekonstrueret 1894 (jf. s. 140).

middelalderlige altre

Højalteret var formentlig ligesom kirken viet Skt.
Nikolaj.

Fra senmiddelalderen og tiden umiddelbart efter
reformationen foreligger skriftlige oplysninger
om fire alterstiftelser ud over højalteret. De omtales på en liste over kirkens altre og deres årlige
indtægter, som formentlig kan dateres til 1537
eller umiddelbart herefter.40 Kirken kan dog have haft flere altre end de her anførte. Det ældst
kendte og vist også det rigeste var det såkaldte
Kalentealter, omtalt 1425 og knyttet til byens
kalentegilde. Skt. Gertruds Alter, tidligst omtalt
1467 og det næstrigeste, var tilknyttet byens Skt.
Gertrudsgilde. Stifterne af de to øvrige altre, viet
til henholdsvis Skt. Birgitta og Vor Frue, kendes
ikke.41 1541 blev indtægten af altergodset fordelt
mellem kapellanen og skolemesteren.42
Skt. Birgittas Alter fandtes i søndre sideskibs apsis, hvor †alterbordet blev genopført i forbindelse
med restaureringen 1892-94 på baggrund af arkæologiske iagttagelser (jf. s. 140). Skt. Gertruds Alter
var tilsvarende placeret i nordre sideskibs østende.

Skt. Gertruds Alter nævnes første gang 1467, da
en bod blev pantsat til alteret.49 Det var knyttet
til byens Skt. Gertrudsgilde og havde o. 1537 en
årlig indtægt på 22 mark.50 Det ejede en del jordegods i byen, deriblandt en gård, som 1532 blev
bortskødet til en gildebroder, rådmand Strange
Maugesen (Mogensen), mod en afgift på 4 mark
til at holde gudstjeneste for.51 1541 blev indtægten, som da opgjordes til 16½ mark husleje og
jordskyld, tillagt kirkens kapellan.52 Alteret fandtes i nordre sideskibs apsis.51

Kalentealteret. 1425 nævnes, at sognepræsten ved
Vor Frue Kirke, Erik Jensen, var oldermand i
byens kalentegilde og alterværge for samme gilde.53 O. 1537 havde alteret årlige indtægter på
21 mark, 12 ørtug byg med mere, og ejede desuden en gård til kapellanen.54 1541 blev altergodset fordelt således, at kirkens kapellan tillagdes to
stykker jord på Tåsinge og to ørtug byg af en gård
sammesteds, mens skolemesteren fik 12 mark og
6½ skilling jordskyld og husleje.42
Vor Frues Alter. 1527 bortlejede biskop Jens Andersen Beldenak en gård i byen, som tilhørte alteret,
til Per Mogensen mod en årlig afgift på 6 mark.55
Beløbet svarede til den årlige indtægt o. 1537.56
1547 omtales to gårde, beliggende i Øster Skerninge og Vester Skerninge, som havde ligget til alteret.57 En †sidealterfigur, Maria med barnet, omtalt 1809,58 kan muligvis hidrøre fra alteret (s. 179).
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Fig. 3. Kirken set fra sydvest. Foto Kristian Hude 1910. – The church seen from the southwest.

Kirkens omgivelser
Skt. Nikolaj Kirke er beliggende i den sydlige
udkant af det, der var middelalderens Svendborg ved de to hovedstrøg, Gerritsgade/Brogade
og Møllergade/Korsgade, som krydser hinanden
her. Størstedelen af bygningen befinder sig på et
plateau inden for højdekurve 9-9,5 m over havet
med et terræn, der falder fra vest/nordvest ned
mod vandet i øst. Oprindelig fremstod den lave
morænebakke som et højdepunkt i byens topografi, hvilket ikke fornemmes i dag, hvor kirken
ligger i en lavning. Dette skyldes den almindelige
tilvækst af kulturlag, som formodes at være på
mellem 2 og 4 m i det middelalderlige Svendborg.
Situationen er blevet yderligere understreget ved
to sænkninger af området med henblik på en frilæggelse af kirkens sokkel. Det skete dels i forbindelse med restaureringen 1892-94 og dels 1995.59
	Afstanden fra kirken til de øvrige omgivelser varierer. Mod nord har Gerritsgade en sammenhæn-

gende husrække på nordsiden, mens sydsiden af
gaden har været friholdt for bebyggelse. Der er tale
om en butiksgade, og bebyggelsen består af toetagers ejendomme fra tiden lige før og efter år 1900.
Umiddelbart vest for kirken ligger Sankt Nicolai
Gade, anlagt 1901, hvor en del af kirkegården blev
inddraget til formålet.17 Hjørnebygningen i nr. 1
ligger ganske tæt på tårnets sydvesthjørne, men
gadens østside er i øvrigt ubebygget. Af markante
bygninger kan nævnes Sankt Nicolai Gården, nu
kaldet Sankt Nicolai Apotek (Gerritsgade 7), tegnet af arkitekt Johannes Magdahl Nielsen. Den er
opført 1897-98 som en to stokværk høj bygning
af røde teglsten med cementudsmykning af vinduesstikkene i renæssancestil. Mod syd er der i Sankt
Nicolai Kirkestræde ligeledes kun bygninger på
den side af gaden, som vender væk fra kirken. Her
findes i nr. 3 det nuværende menighedshus. Det er
en ni fag lang bygning i et enkelt stokværk med
teglhængt tag og gulkalkede mure. Mod sydvest
ligger på hjørnet Svendborg Avis’ bygning af røde
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teglsten i to stokværk genopført 1945-46. I Korsgade mod øst findes to bygninger, som ligger tæt
op til kirken, den ene af disse kun 5 m fra kirkens
østgavl og inde på det tidligere kirkegårdsområde
(se ndf.). Omkring kirken fungerer den tidligere
kirkegård, især mod vest, som en lille plads. Den
har chausséstensbelægning fra 1995.
Som en af de markante bygninger i kirkens nærhed ligger i Kyseborgstræde 5 Ida Holsts Skole.
Skolen blev oprettet 1880, og 1894 indviede man
den stadig eksisterende bygning tegnet af arkitekt
Magdahl Nielsen. Bygningen er opført af røde
teglsten og har adskillige tilbygninger fra perioden 1928-2001.60
†Kirkegården
Kirkegårdsområdets udstrækning i ældre tid kendes
mod nord, øst og syd fra arkæologiske udgravninger, hvor man har fundet levn af både kirkegårdsmuren og af begravelser.
Mod nord er konstateret begravelser og rester af
et kampestensdige på den sydlige side af Gerritsgade (jf. s. 82). En indskrænkning af dette område
skete 1851, hvor kirken afgav noget jord.61
På matrikel 482 mod øst (Korsgade) er ved udgravninger konstateret begravelser på den vestlige del, men bebyggelse på den østlige del (fra
slutningen af 1100-årene og frem). Området
mod øst uden begravelser må nødvendigvis have
været uden for kirkegården, mens området mod
vest helt op til kirkens kor blev solgt fra allerede i
senmiddelalderen. 1466 omtales således et frasalg
af præstegårdens jord i Skattergade (dvs. Korsgade),6 og 1531 forsvandt der endnu et stykke.7
Endvidere fik Marcus Guldsmed 1610 »en liden
Strimmel Jord østen ved Kirken«.13 Ejendommen
på hjørnet af Gerritsgade og Korsgade (matrikel 481a) blev 1892-94 købt af Svendborg byråd
til nedrivning for at give kirken mere plads mod
øst. Matriklen havde i hvert fald været bebygget
siden begyndelsen af 1700-tallet, hvor rådmand
Henrik Hyldtoft købte den og byggede hus der.
Efter byrådets erhvervelse af grunden blev huset
revet ned for at give kirken mere plads mod øst.
Dette blev underbygget ved en ændring af bygningerne i Korsgade 2 til gavn for kirken.62

Mod syd er fundet stolper fra et tidligt hegn
og en efterfølgende kirkegårdsmur, som stemmer
med den nuværende kirkegårdsafgrænsning (jf. s.
82).
Den middelalderlige afgrænsning mod vest kendes ikke, men kan være ændret i flere etaper. Dog
ved man med sikkerhed, at kirkegården har strakt
sig længere mod vest, da anlæggelsen af Sankt Nicolai Gade 1901 omfattede inddragelse af en del
af kirkegården. En indskrænkelse kan også være
sket allerede 1756, hvor der opsattes nyt stakitværk på den vestre side af kirkegården, der også
blev ‘opfyldt og sløjfet’.63 Til trods for fraværet
af skriftlige kilder, der beskriver kirkegårdens afgrænsning, kendes den middelalderlige udstrækning således ganske godt, og det samlede areal kan
formentlig fastsættes til omkring 3000 m².64
På Resens prospekt fra 1677 (s. 68, fig. 5) ses en
nærmest rektangulær kirkegård. Den omkranses
af en mur, som løber tæt forbi kirken mod øst
og vest, mens der er mere åbne kirkegårdsarealer
mod nord og syd. Kun på vestsiden ligger bygningerne helt tæt op mod kirkegårdsmuren, på
de øvrige sider er gadesiden mod kirken friholdt
for bygninger. En plan af kirken fra ca. 175065
viser dog en anden situation med et forholdsvis
stort kirkegårdsareal mod vest (fig. 71),25 hvilket
stemmer bedre overens med oplysningerne i de
skriftlige kilder om, at kirkegårdsområdet blev
indskrænket mod vest midt i 1700-tallet.
I slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af
1800-tallet solgte man dele af kirkegården fra,
hvilket medførte, at der som nævnt ovenfor opførtes verdslige bygninger helt op ad kirkens østgavl.66 På planen fra o. 1750 er der dog stadig en
lukket gang øst for kirken.
1821 indviedes Assistenskirkegården, og begravelser på Skt. Nikolaj Kirkegård ophørte gradvist.67
	Et frasalg af noget af kirkegården skete 1825,
muligvis til finansiering af en istandsættelse af
kirken. Ved samme lejlighed omlagde man området med hjælp fra borgerne, der stillede heste,
vogne og karle til rådighed og donerede penge.68
	Ved ekspropriation indlemmede man 1922 noget
af kirkens grund mod nord til en udvidelse af Gerritsgade. Fortovet blev da flyttet længere mod syd.69
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Fig. 4. Kirken set fra nordvest inden Storcks restaurering i 1892-94 (s. 156). Foto Naarup. – The church seen
from the northwest before Storck’s restoration of 1892-94.
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1968 ønskede Svendborg bys gade- og vejud
valg at erhverve sig en del af kirkepladsen ud
mod Gerritsgade. Denne plan kom dog ikke til
udførelse.70
Hegn og indgange. Kirken er i dag omgivet af
et enkelt udformet smedejernsgitter (nord-, vestog sydside) og/eller hæk (vest- og sydside). Mod
nordvest på hjørnet af Gerritsgade/Sankt Nicolai
Gade er der åben adgang til de omkringliggende
områder. Her findes en trappe ned til området fra
skulpturen ‘Den lille pige’ af Kai Nielsen (1917).
Udformningen af området går i det store og hele
tilbage til 1995.71 Ud over denne trappe er der
adgang fra nordøst og syd via åbninger i rækværket.
†Hegn og indgange. Kirkegården har tilsyneladende først været omgivet af et hegn, fra hvis
konstruktion der 1972 blev fundet stolper syd for
kirken.72 Ud fra fund og kulstof 14-dateringer at
dømme kan dette hegn være fra 1300-årene. Indhegningen mod syd synes således at være etableret senest på dette tidspunkt. Herover fandtes en
række af kampesten parallelt med Sankt Nicolai
Kirkestræde. Den kunne følges over næsten 3 m
og formodes at stamme fra den senmiddelalderlige kirkegårdsmur, hvis forløb på dette sted stort
set stemmer overens med den nuværende kirkegårdsafgrænsning.73 Mod øst på matrikel 482 i
Korsgade er der ligeledes fundet svage spor af et
hegn eller gærde.74
Mod nord har man ved undersøgelser 1922 fundet rester af et kampestensdige, som befinder sig
under fortovet på den sydlige side af Gerritsgade
et par meter nord for det nuværende hegn. Kampestensdiget tolkes som værende middelalderligt.75
1485 omtales en kirkerist for første gang,76
hvilket forudsætter en markeret kirkegårdsafgrænsning, formentlig i form af en mur, og de
skriftlige kilder omtaler da også adskillige gange
i årenes løb udbedringer af muren. Den første
omtale er fra 1675, hvor kirkegårdsmurens vestre
side blev repareret med mursten. Samtidig opmuredes en ny låge på søndre side af kirkegården,
hvortil man brugte 13 læs sand og 11 læs mursten
samt 500 gamle mursten, og Hans Murermester
opførte 16 favne ny mur med anvendelse af 208
læs kampesten.13 1705 betaltes tre karle for at op-

sætte og forbedre stenmuren, hvor svin var gået
over, og 1722 betaltes felbereder Morten Greve
for tilsvarende arbejde.20 Et større stykke af kirkegårdsmuren, 40½ favn, blev omsat 1740. Den
søndre mur stod for tur 1753, hvor der bl.a. blev
indkøbt 26 læs kampesten.77 Efterhånden nævnes også stakitter, således 1756, hvor Lave leverede fem egestolper til stakitværket på kirkegårdens vestre side,78 og allerede igen 1764-65, hvor
der blev opsat henholdsvis ni og 98 nye stakitter,
som maledes røde.77 Det har sikkert forbindelse
til et andet arbejde udført samme år, nemlig en
istandsættelse af kirkegårdsmurens østlige og sydlige sider, som var meget brøstfældige. På dette
tidspunkt var der altså mur på øst- og sydsiden,
mens vestsidens mur synes erstattet af et stakit.
Stakitværket var 1816 brøstfældigt og blev fjernet.77 På et maleri fra midten af 1800-tallet ses
kirkegården omgivet af stakit på nord- og vestsiden (fig. 2). Noget af det kan være rejst 1782,
hvor det nævnes i skriftlige kilder – dog på vestog sydsiden. Det er nok snarere det stakit, som
1840 rejstes om den nordlige og vestlige del af
kirkegården.79
Der må dog have været noget mur tilbage, eftersom man 1851 ønskede at nedrive et 108 alen
langt stykke af kirkegårdsmuren for at erstatte det
med et rækværk af jern. På nordsiden blev rækværket rykket lidt ind på kirkegårdens areal med
henblik på en udvidelse af Gerritsgade. Efterfølgende solgtes materialerne fra kirkens ‘gamle’
mur, og det nye rækværk blev fremstillet af jernstøber Lange.80
O. 1866 opsattes stenpiller med snoede støbejernsstænger imellem.
Under Storcks restaurering nedtog man rækværket mod Gerritsgade, stensoklen blev sænket
ned, og en jordvold, en rest af opfyldningen omkring kirken, blev afgravet.81
Fra 1680 og frem nævnes flere gange en grøft
omkring kirkegården, som skulle afvande området. Den nøjagtige placering er ikke fastlagt, men
1770 angives den som værende uden for kirkegårdsmuren.82
De middelalderlige indgange til kirkegården har
været forsynet med kirkeriste. Beliggenheden af
indgangene kendes dog først fra Resens prospekt,
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hvor der ses en enkelt muret port, omtrent midt
på den nordlige kirkegårdsmur. 1685 nævnes
imidlertid indkøb af træ til tre låger til kirkegården, et antal, der gentages 1697, 1734 og 1787.20
Antallet stemmer dog ikke overens med betegnelserne af indgangene efter verdenshjørner eller med en plan af kirken fra o. 1750. I perioden
1675-1765 nævnes nemlig fire indgange (syd, øst,
nordøst og vest), mens der på planen ses indgange
i syd, nordøst og nord.13 Det er således usikkert,
om der var tre eller fire indgange i denne periode. 1689 omtales præstegårdslågens beliggenhed
i forbindelse med et nyt gærde af tjørn omkring
præstegårdshaven fra søndre kirkerist og hen til
præstegårdslågen ved vestsiden.13 En mulighed er
således, at den vestre indgang var mellem præstegården og kirkegården.83 1766 fik en Christian
August tilladelse til at lave en lille låge i kirkegårdsmuren, som han skulle betale for benyttelsen
af. Det fremgår dog ikke, hvor den lå, og den må
formodes at have været til privat brug.13 O. 1866
er antallet af indgange nede på to (nord og syd).
Den nordøstre indgang blev formentlig sløjfet
efter ombygningen 1824, hvor den senromanske
portal på nordsiden af koret blev lukket. Der var
således ikke længere adgang til kirken gennem
våbenhuset, som nu lå foran døren, og den nordøstre indgang til kirkegården blev overflødig.
Portaler i kirkegårdsmuren omtales kun få gange
i de skriftlige kilder som 1709, hvor snedker Otto
Wittenkamp udførte en ny kirkeport for kirkegården, som man kan formode befandt sig i en
portal. En nærmere placering af porten kendes ikke.13 På Resens prospekt ses som nævnt en portal
i den nordre kirkegårdsmur ud mod Gerritsgade.
De skriftlige kilder omtaler flere gange stenbro
på kirkegården. 1697 nævnes stenbro uden for
kirkegårdsmuren, 1701 lagdes stenbro fra nordøstre kirkerist til våbenhuset, som lå i forlængelse
af nordre sideskib mod øst. Nogle måneder senere
fortsatte man med en fra vestre kirkerist til kirkedøren samt en ‘fra kirkeporten til den anden stenbro’. Året efter lagdes stenbro fra våbenhusdøren
til mellemste kirkedør, formentlig nordre sideskibs
vestdør (fig. 71). Der ses også en sti fra indgangen i
syd, og den stenbro, der 1724 blev lagt ved søndre
kirkerist, kan være en fornyelse af denne.13
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Kirkegårdens inddeling og takster for begravelse.
Der er ikke mange oplysninger om kirkegård
ens inddeling. I middelalderen synes nordsiden
mod sædvane at have været den mest attraktive,
hvilket muligvis kan forklares med, at det var
den side, som vendte mod byen. Formentlig er
inddelingen ændret efter middelalderen, måske
i takt med at byen blev udvidet.84 På planen fra
o. 1750 ses brolagte stier, som inddeler kirkegården i tre områder beliggende nord, vest og
syd for kirken. 1753 blev de fattiges område afgrænset,77 det var på dette tidspunkt nord for
kirken.85 Denne fordeling bekræftes ikke umiddelbart af de arkæologiske udgravninger, som
gennemførtes 1995. Der fandt man ikke tegn på,
at 1600-1700-tals gravene på sydsiden af kirken
skulle være af højere social status end nordsidens. Og på vestsiden dukkede der kun en enkelt grav op, som sikkert viste tegn på højere
social status.86
1682 fastlagdes, at en begravelse syd, vest og
nord for kirken kostede 1 rigsdaler for en voksen,
3 mark for et barn. Øst for kirken betaltes kun
4 mark for en voksen og 2 mark for et barn. Var
man fattig eller levede af andres almisse, fik man
begravelsen uden betaling. En ny sten kostede 1
rigsdaler, mens træ kostede 3 mark.87
1760 og 1761-62 nævnes begravelser på den
‘nye kirkegård’, som kostede 1 rigsdaler, 5 mark
og 8 skilling.20 Det er det eneste sted i disse regnskaber, hvor en ny kirkegård optræder, og der er
ingen forklaring på, hvor den lå. Der kan muligvis
være tale om et nyt område, der var blevet tillagt
kirkegården. Der synes dog gennem det meste af
kirkegårdens historie at være tale om frasalg.
Beplantning. Den nuværende beplantning består
af bøgehæk, forskellige småbuske og enkeltstående større træer, især mod Sankt Nicolai Gade og
Gerritsgade.
1784 betaltes Rasmus Urtemand for nogle lindetræer, som han havde plantet på området. 1825
anlagde man kirkegården med træer og buske,
sikkert i forbindelse med indretningen af Assistens Kirkegård, så der ikke længere var begravelser ved Skt. Nikolaj Kirke. 1841 plantede man
bøgehæk, og 1871-72 indkøbtes der atter planter
og buske.20
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Bygninger på og omkring
kirkegården
†Bygninger. I de skriftlige kilder nævnes forskellige huse, hvis beliggenhed og udformning ikke
kendes nærmere. 1705 nedbrød man således et
benhus. 1725 betalte Peder Hansen Felbereder for
‘et lille hus, han lod hugge på kirkegården’. 1754
blev der bygget et kalkhus, som fjernedes 1824,
og sluttelig omtales 1865, at ‘Malermester Berth
fremsender en regning for grunding af en dør i
kulhuset’.20
Skolen lå i senmiddelalderen syd for kirken,
men 1576 lå grunden ubebygget hen.88 Ved reformationen blev skolerne ved de to sognekirker
lagt sammen til én, som fik til huse i en fløj af det
tidligere †Gråbrødre Kloster.89
Hvor den middelalderlige præstegård lå, vides
ikke, men den skal muligvis findes syd for kirken.
På grunden Kyseborgstræde 2 syd for Skt. Nikolaj
Kirke er der i 1990’erne fundet rester af kampestensfundamenter med munkestensmurværk, som
dateres til senmiddelalderen. Der synes ikke at
være tale om en kirkegårdsmur, da orienteringen
er forkert i forhold til de kendte afgrænsninger,
og det foreslås, at der er tale om en middelalderlig
præstebolig.90 Det kan dog ikke med sikkerhed
afgøres, om den fundne bygning har haft tilknytning til kirken, men Joachim Begtrup udpegede
faktisk beliggenheden af præstegården ved reformationen som »Kyseborg, sønden for Kirken«.
Antagelsen bestyrkes af en omtale 1689 af et gærde ‘fra bageoven ved den søndre kirkerist hen til
vestsiden ved præstegårdslågen’.91 1690 blev præstegården delvist nedrevet,92 muligvis som følge
af ødelæggelser under Svenskekrigene.93 Der er
i øvrigt heller ikke her nogen nærmere angivelse
af dens placering, men historikeren Otto Jonasen
mener at kunne placere den ved Kyseborgstræde
og med udhuse ud til Badstuestræde.94 Den resterende del af præstegården blev solgt 1733 (s. 76).
En tid residerede præsten på hjørnet af Gerritsgade og Badstuestræde i en bolig, som Herman
Vegner Borring havde skænket kirken i år 1800.95
	Et ikke nærmere beskrevet hus omtales 1689,
hvor man betalte ‘for 6 kander øl til de folk, der
nedbrød tømmeret af det gamle hus, der stod

ved kirkegårdsmuren’. Det er uklart, om huset er
identisk med det gamle hus og et fire fags hus, der
stod på kirkegården, og som omtales samme år.13
Materialhuset har muligvis ikke været et selvstændigt hus. Det blev, som navnet anfører, anvendt til opbevaring af diverse materialer i forbindelse med kirken. På planen fra o. 1750 (fig.
71) er det placeret på nordsiden af koret mellem
sakristi og våbenhus og kun betegnet som ‘hegning til en materialgård’. 1824 er materialhuset
indrettet i våbenhuset, og det er oplagt at se ‘hegningen’ som hørende til våbenhuset. Imidlertid
beskrev Joachim Begtrup 1823 materialhuset
som opført af bindingsværk.37 Dette synes ikke at
være tilfældet med våbenhuset.
Da man 1866 installerede kirkens første varmeapparat, blev der brug for et kedelhus. Arkitekt
V. Th. Walther fra Århus udtalte sig imod en placering af kedelhuset syd for kirken, da dette ville
skæmme bygningen. Det blev imidlertid alligevel
placeret her sammen med skorstenen.96 Kedelhuset blev revet ned i forbindelse med Storcks
restaurering.
	Efter nedrivningen af våbenhuset, der rummede ligkapellet i 1800-årene, arbejdede man en tid
med tanken om at opføre et selvstændigt lighus
på kirkegårdsområdet. Storck brød sig ikke om
tanken, da hans plan netop var at frilægge kirken,
men arkitekt Wandall nåede dog at udarbejde et
forslag i efteråret 1892.97 Samtidig gemte man fliserne fra det gamle kirkegulv med henblik på at
bruge dem i et nyt lighus.98 Planerne skrinlagdes
da også, sikkert til Storcks fulde tilfredshed, men
ønsket var stadig nærværende både 1914 og 1929,
hvor Svendborgarkitekten Vilhelm Gall lavede
tegninger til et lighus beliggende syd for koret
på kirkepladsen. Forslaget blev afvist af den kgl.
bygningsinspektør og Nationalmuseet af samme
årsager som Storcks.99
Frem til 1945 fandtes en toiletbygning ved kirken, men den blev ødelagt dette år ved bombning af en nærliggende bygning. Toiletbygningen
blev aldrig genopført, og toiletterne flyttedes
1949 ned i kælderen under koret.17
På et tidspunkt var der opført et tørveskur, som
man 1950 foreslog, skulle fjernes.17 Der er ingen
oplysninger om udformning og placering.

kirkens omgivelser
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Fig. 5. Situationsplan. 1:1000. Opmåling ved H. Wandall 1886. – Site plan, 1886.

I krydset Kyseborgstræde/Sankt Nicolai Gade
er der 1993 ved overvågning af fjernvarmearbejder konstateret spor af en teglovn, som har været i
brug før anlæggelsen af det middelalderlige Ky-

seborgstræde. Dateringen af ovnen skal formentlig sættes til engang i første halvdel af 1200-tallet,
hvorfor ovnen kan tænkes at have forsynet det
nærliggende kirkebyggeri med munkesten.100
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Fig. 6. Kirken set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – The church seen from the northwest.
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bygning
Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg blev formentlig påbegyndt i første fjerdedel af 1200-tallet, sandsynligvis
som afløser for en ældre †kirke, hvoraf dele synes bevaret i den nuværende. Den består af kor samt basilikalt skib, der er opført i flere faser; hertil er lidt senere
(eller evt. samtidig med fuldførelsen) føjet en korforlængelse mod øst. Et sakristi, muligvis fra slutningen
af 1400-tallet, slutter sig til korforlængelsens nordside,
mens et tårn blev tilføjet mod vest måske o. 1500.
Foran den senromanske dør i koret og i forlængelse
af nordre sideskib byggede man på et tidspunkt et †våbenhus. Det er tidligst nævnt 1692, men kan være fra
middelalderen. Det blev nedrevet under en restaurering i årene 1892-94. Her fik hele anlægget sit nuværende udseende, hvor man forsøgte i hovedtrækkene at
genskabe kirkens oprindelige senromanske skikkelse.
Den havde under en tidligere restaurering 1824 fået
et gotisk udseende, som formentlig ikke var baseret på
nogen periode i bygningens egen historie. Orienteringen af kirken er let nordvest-sydøstvendt.

Oversigt. Bygningsbeskrivelsen er inddelt i tre hovedafsnit: 1) Den senromanske teglstenskirke (s.
109). 2) Middelalderlige ændringer og tilføjelser
(s. 145). 3) Eftermiddelalderlige istandsættelser og
restaureringer (s. 152). Disse hovedafsnit indledes
af en redegørelse for forskningshistorien (s. 87)
og en præsentation af tegningsmaterialet (s. 91).
Ældre †kirke (s. 108).
Den senromanske teglstenskirke:
Plan og opbygning (s. 109).
Materialer og teknik (s. 109).
Ydre (s. 112-130): a) †apsis (s. 112), b) kor (s. 113),
c) nordre sideskib (s. 115), d) søndre sideskib (s.
117), e) midtskib (s. 118), f ) nordre sideskibs vestgavl (s. 119), g) søndre sideskibs vestgavl (s. 120),
h) midtskibets vestgavl (s. 120), i) korforlængelse
(s. 120), j) korforlængelsens østgavl (s. 121), k)
døre (s. 122), l) vinduer (s. 124).
Indre (s. 130-144): a) kor (s. 130), b) langhuset (s.
131), c) midtskibet (s. 132), d) triumfmuren (s.
132), e) arkadebuer (s. 133), f ) nordre sideskib (s.

138), g) søndre sideskib (s. 140), h) vestgavl (s. 142),
i) korforlængelse (s. 142).
Arkitektoniske forudsætninger og datering (s. 144).
Middelalderlige ændringer og tilføjelser:
a) Hvælv i midtskibets østfag (s. 145), b) hvælv i
midtskibets vestfag (s. 145, c) hvælv i kor (s. 145),
d) hvælv i korforlængelse (s. 145), e) sakristi (s.
146), f) tårn (s. 149), g) †våbenhus (s. 152).
Eftermiddelalderlige istandsættelser og restaureringer:
1600-1800 (s. 152-154): a) istandsættelser i 1600tallet (s. 152), b) istandsættelser i 1700-tallet (s.
152), c) nyt spir 1763 (s. 154).
Johan Hancks ombygning 1824 (s. 155).
Istandsættelser i 1800-tallet (s. 155).
H. B. Storcks restaurering 1892-1894 (s. 156).
Tiden 1900-2010 (s. 159).
Tematisk oversigt:
Gulve (s. 160), døre (s. 161), vinduer (s. 162), tagværker (s. 162), tagbeklædning (s. 162), murbehandling (s. 163), farveholdning (s. 164), varme
og lys (s. 164), naturvidenskabelige undersøgelser
(s. 165), vindfløje (s. 166), kalkmalerier (s. 166),
glasmalerier (s. 167).
Forskningshistorie
1823 omtaler præsten Joachim Begtrup Skt. Nikolaj Kirke i sin beskrivelse af Svendborg by. Han
kalder den en gammel gotisk bygning og placerer den som byens ‘upåtvivlelig’ ældste kirke; det
skulle være Valdemar Sejr, der var bygherre. Sideskibene betegner han som kapeller og mener,
at de er tilføjet senere. Han kommer ikke med
nogen datering af kirken, men mener dog, at den
er ældre end Valdemar Sejr pga. beliggenheden
og de svære mure.101
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Fig. 7.Tværsnit set mod øst, opstalt af midtskibets, korets og korforlængelsens nordvæg samt diverse detaljer (s. 126).
Tegning af N. L. Høyen i notebog 1830. – Cross-section looking east, elevation of the north wall of the nave, the chancel
and the chancel extension, with diverse details, 1830.

I sin dagbog fra 1830 omtaler kunsthistorikeren
N. L. Høyen Skt. Nikolaj. Han beskriver kirken
som stærkt moderniseret med nye spidsbuede
vinduer og forhøjet gulv. Kormurens yderste del
havde været i dårlig stand, og tårnet betragtede
han som senere tilbygget. I beskrivelsen findes en
tegning af midtskibets og korets nordmur (fig. 7).
Høyen skriver, at der var spor nok til at godtgøre
tegningens rigtighed, men der må være tale om
en skitse, ikke en opmåling (jf. s. 126 f.).102
I Trap Danmarks 1. og 2. udgave fra henholdsvis
1858-60 og 1872-79 er tolkningen af Skt. Nikolaj Kirkes bygningshistorie stort set den samme.103
Den betragtes som den ældste og mest interessante af Svendborgs kirker og skulle være opført
under Valdemar Sejr. Der åbnes dog også for den
mulighed, at den er endnu ældre. Det nævnes, at
kirken har tre senere indbyggede hvælv, ligesom
sideskibene tolkes som senere tilbygninger.
Diskussionerne om kirkens alder og forbilleder
tog først for alvor fart, da dekorationer og detaljer
atter stod tydelige efter Hermann Baagøe Storcks
restaurering 1892-94. Hverken Storck selv eller

hans konduktør Johannes Magdahl Nielsen fik nogensinde skrevet en sammenhængende bygningshistorie på baggrund af restaureringen.Til alt held
er der i stedet bevaret et righoldigt tegnings- og
korrespondancemateriale samt Magdahl Nielsens
dagbog med detaljerede oplysninger. Storck kom
heller aldrig med en nærmere datering af kirken,
men hensigten med restaureringen var tydeligvis
at føre kirken tilbage til dens oprindelige senromanske skikkelse, dog med bevaring af de senmiddelalderlige tilbygninger.
I 3. udgave af Trap Danmark (1898-1906) dateres Skt. Nikolaj Kirke til 1. halvdel af 1200-tallet.
Koret tolkes som ombygget senere i middelalderen, hvor en oprindelig apsis menes erstattet
af korforlængelsen. På omtrent samme tid menes
vesttårnet opført.104 Korforlængelsens hvælv betragtes som yngre end korets.105
Arkitekturhistorikeren Vilhelm Lorenzen mener 1911, at Skt. Nikolaj Kirke var den første
kirke af den plantype, der fra begyndelsen havde
været hvælvet i både midt- og sideskibe. Han
mener desuden, at sideskibenes grathvælv er en
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romansk hvælvingstype, mens midtskibets ribbehvælv er en gotisk type. Hvælvenes højde tiltager mod vest, hvilket Lorenzen antager at være
planlagt – med den hensigt, at kirken kommer til
at se længere ud i det indre. Overgangsstilen med
romansk blandet med gotisk får Lorenzen til at
datere kirken til o. 1240-50. Hvælvene sammenligner han med dem i Lund, Ribe og Sorø, som
peger hen mod midten af århundredet, mens
planen synes lidt ældre. Han antager desuden, at
Skt. Nikolaj er den første større kirke i Danmark, som har indflydelse fra de tyske Østersølande, herunder kirkerne i Altenkrempe, Mölln
og Eutin. Korforlængelsen er gotisk, men i en
tidlig form og »endnu nærmest i Overensstemmelse med Overgangsstilen«. Opførelsen af denne
sætter Lorenzen til sidste fjerdedel af 1200-tallet.106
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I Svendborg Bys Historie fra 1919 tilslutter
museumsleder Johs. Olsen sig Lorenzens udsagn
om, at Skt. Nikolaj er den første kirke af den type, der er bygget hvælvet. Formen, mener Olsen
igen i overensstemmelse med Lorenzen, stammede fra Normandiet i det 12. århundrede. Korets
dekorationer synes at hidrøre fra tiden 1240-50.
Han er i det hele taget meget præget af Lorenzens tolkninger og sammenligner også med de
nordtyske kirker. Han antager, at der har stået en
romansk kampestenskirke på stedet fra 1100-tallet. Korforlængelsen må være bygget til snart efter selve kirken, men han daterer den til gotisk tid
(sidste fjerdedel af 1200-tallet).107
Trap Danmarks 4. udgave (1920-32) angiver det
ældste af kirken, dvs. det vestlige fag af koret samt
skibet, til at være opført henimod 1250. Det vestlige hvælv, der tolkes som en ombygning, antages

Fig. 8. Skitse af firpasblænding med vindue (s. 125), gesims på midtskib (s. 158) og romansk gravsten (s. 220).
Magdahl Nielsens dagbog 19.-29. april 1893. – Sketch of quatrefoil with window, cornice in the nave and Romanesque
tombstone. Magdahl Nielsen’s journal, 19-29 April 1893.
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at være samtidigt med korforlængelsen bygget
kort efter kirkens opførelse.108
I sin notebog fra 1930 gennemgår kunsthistorikeren Jan Steenberg Skt. Nikolajs bygningshistorie.
Han mener, at kirken udviser flere byggeperioder,
uden at der har været større ophold mellem dem.
Kor og korforlængelse er fra to forskellige perioder, men hvælvene i de to afsnit samtidige. Koret
har »fra gammel tid« været beregnet på hvælv af
samme type som i skibets østfag. Det nuværende
hvælv er således ikke oprindeligt, men alligevel
det ældste i kirken. Anden byggeperiode omfatter midt- og sideskibe, og byggeriet afsluttes med
vestgavlen, der kan være samtidig med korforlængelsens østgavl pga. de ensartede trekoblede
vinduer. Imidlertid er vestfagets hvælv ældre
end hvælvene i kor og korforlængelse, som således må være kommet til som det sidste engang
i anden halvdel af 1200-tallet. Steenberg mener
ikke, at sideskibshvælvene kan være oprindelige,
eftersom man var gået over til ribbehvælv, da Skt.
Nikolaj blev bygget. Ud over Vor Frue i Århus
sammenligner Steenberg også Skt. Nikolaj med
kirkerne i Dalum og Løgumkloster.109
1935 fortsætter Steenberg studiet af teglstensarkitekturen i Danmark og Nordtyskland. Her fastslår han Skt. Nikolajs afhængighed af nordtysk,
senromansk teglstensarkitektur og mener, at det
baltiske Tysklands arkitektur har haft stor indflydelse på udformningen af de senromanske teglstenskirker på Lolland, Falster og Møn samt Skt.
Nikolaj. Han mener dog også, at der har været
en vekselvirkning – en udveksling af dansk-tyske
strømninger.110 Han sammenligner Svendborgkirken med eksempler fra Holsten, Lauenborg
og Lübeck og mener, at Skt. Nikolaj må tilhøre
tiden 1230-40.111
Historikeren Johan Plesners udlægning fra 1936
af kirkens bygningshistorie er, at skibet er den
ældste del, som kan dateres løseligt til før år 1200.
Koret er tilføjet i den »romanske Stils allersidste
Tid«, mens korforlængelsen er fra tidlig gotisk
tid.112
Historikeren Hans Lassen har to forskellige
tolkninger af bygningshistorien i sine to artikler
fra 1943 og 1944. Først mener han, at Skt. Nikolaj og de øvrige danske kirker med nordtysk

indflydelse er fra årene 1201-26. I denne periode
var Lübeck under den danske konge, og da det
er denne by, som er hovedformidler af tendenserne, må dateringen ligge her.113 I næste og kun
lidt yngre artikel mener han, at koret blev bygget først i løbet af de første årtier af 1200-tallet. At der mangler forbandt mellem kor og skib
kunne forklares ved, at skibet blev bygget ind på
koret fra vest. Nedrivningen af apsis og opførelsen af korforlængelsen mod øst kunne muligvis
dateres til samme tidspunkt som skibet, deraf de
ensartede trekoblede vinduer. Afslutningen af
hele byggeriet sætter Lassen dermed til midten af
1200-tallet. Hvælvene tolkes som senere, i skibet
måtte oprindelig være planlagt grathvælv.114
I Trap Danmarks 5. udgave fra 1957 beskriver
museumsinspektør Aage Roussell Skt. Nikolaj. Han
antager den for at være byens ældste kirke, både
pga. dens nuværende skikkelse, men også pga.
sporene af en forgænger i form af en romansk
kampestenskirke. Dateringen af koret og skibet
sætter han til 1240-50, mens korforlængelsen må
stamme fra anden halvdel af 1200-tallet. Roussell
anser den senromanske portal på korets nordside
for at være et træk, der knytter kirken til den jyske dominikanerstil. Hvælvene i det oprindelige
kor og midtskibets to fag angives som samtidige
med de respektive bygningsafsnit. Få årtier efter
kirkens fuldendelse skal apsis være fjernet og erstattet af korforlængelsen med de store, romanske
trekoblede vinduer i østgavlen.115
1959 skriver historikeren J. O. Bro-Jørgensen i
Svendborg Købstads Historie, at Skt. Nikolaj blev
forsynet med nye hvælvinger 1252 eller 1253 og
sikkert samtidig et nyt kor. Sakristi og tårn daterer han til 1400-tallet.116 Han antager således, at
kirken er ældre end midten af 1200-tallet.
Museumsleder Henrik M. Jansen beskæftigede
sig i begyndelsen af 1970’erne med Svendborg
i forbindelse med Middelalderbyprojektet. Her
foretog han flere arkæologiske udgravninger, bl.a.
ved Skt. Nikolaj. Disse udgravninger er publiceret i flere omgange. Udgravningerne foregik
overvejende på det tidligere kirkegårdsområde,
men en enkelt blev foretaget op til korets sydside.
Her mente man at kunne se to faser i fundamentet adskilt af et brandlag. Det tolkes som et muligt
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tegn på flere kirker. Ifølge Jansen er den treskibede basilika opført lige før år 1200, dernæst koret,
den unggotiske korforlængelse og sluttelig tårnet
i den senere del af middelalderen.117
I middelalderarkæologen Helle Reinholdts bog
Middelalderbyen Svendborg fra 1992 beskrives
kirken som et helstøbt anlæg, der dog også har
spor af kortere arbejdsstandsninger. Til trods for
at korets nedre partier er opmuret af rå og kløvet
kamp, antydes det, at der muligvis ikke har været
en forgænger. En ny arkæologisk undersøgelse
af korets sydfundament kunne i hvert fald ikke
med sikkerhed fremvise mere end en enkelt fase.
Overgangsstilen synes at placere de ældste dele af
kirken i 1200-tallets første halvdel. Forskellene
mellem kor og skib kan afspejle forskellige bygmestre, således at der ikke nødvendigvis er tale
om en større tidsforskel. Korforlængelsen er tilføjet senere, formentlig hen mod slutningen af
1200-tallet. Den nære forbindelse til de tre tyske kirker fremhæves igen, men også de romanske dele af Lübecks domkirke. Dertil kommer et
slægtskab med en række kirker på Vestlolland.118
Det nyeste bud på Skt. Nikolajs bygningshistorie kom 2000 og 2008 med henholdsvis artiklen
Sct. Nicolai Kirkes bygningshistorie og bogværket
Svendborg Sct. Nicolai. Her gennemgår middelalderarkæologen Hans Krongaard Kristensen kirken
med hensyn til datering og kilder til indflydelse.
De nedre partier af koret tolkes som tilhørende en
ældre kirke. Denne kirke har haft en apsis, som formentlig blev ombygget samtidig med opførelsen af
teglstenskirken, men snart derefter nedrevet for at
give plads til en korforlængelse. Kampestenskirken,
formentlig med apsis, kor og skib, antages at være
fra midten af 1100-tallet, mens det nye, senromanske kor med teglstensdekorationer tidligst kan være
fra lige før 1200. Koret synes at være i familie med
domkirken i Lübeck, som formentlig er i brug lige
o. 1200. Lidt vest for koret ses på skibet en fortanding, der vidner om et skifte i byggeriet. Ikke
nødvendigvis af stor varighed, men sandsynligvis
med en anden bygmester, da formerne på skibet er
meget enklere end på koret. Basilikaen har endnu
et stop lidt vest for midten af midtskibet og sideskibene. Dette tolkes også som et stop af kortere
varighed. Korforlængelsen bygges enten samtidig
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med eller en smule senere end skibet. De trekoblede vinduer i østgavlen har runde buer, hvilket
tyder på en datering til senest o. 1250. Sideskibshvælvene tolkes som oprindelige, mens hvælvene i
resten af kirken er indsat senere.119
I forbindelse med ovennævnte bog blev der
også foretaget forskellige arkæometriske, dvs. naturvidenskabelige, undersøgelser. Ansvarlig var
dr.scient. Kaare Lund Rasmussen, som stod for både termoluminiscensdateringerne (TL-dateringer) og proveniensbestemmelser for teglstenene.
TL-dateringerne var på nogle områder afvigende
fra de bygningsarkæologiske iagttagelser, mens
stenenes indbyrdes proveniens syntes meget fornuftig i forhold til tolkningerne af bygningen.120
Tegningsmateriale
Pga. manglen på en skriftlig fremstilling af de to
omfattende restaureringer 1824 og 1892-94 er
tegningsmaterialet af særlig betydning for udredningen af bygningshistorien. Til alt held er materialet netop i forbindelse med Skt. Nikolaj meget
omfattende og udførligt.
Den ældst bevarede afbildning (fig. 9) går dog
noget længere tilbage, nemlig til 1589, da biskop

Fig. 9. Biskop Jacob Madsens skitse af kirken (s. 91).
Efter Jacob Madsen. – Sketch of the church by Bishop Jacob
Madsen, Bishop Jacob Madsen’s journal of pastoral visitations 1588-1604.
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Jacob Madsen gæstede kirken. I hans visitatsbog121 findes to skitser fra Svendborg, en af Skt.
Nikolaj Kirke og en af Vor Frue Kirke. Det skal
dog bemærkes, at skitserne og beskrivelserne er
byttet om, dvs. beskrivelsen og skitsen af Skt. Nikolaj skal findes under Vor Frue (og omvendt).
Skitsen er uden ret mange detaljer, men viser en
kirke, der i hovedtræk ligner den, vi kender i dag.
I Peder Hansen Resens Atlas Danicus122 fra 1677
findes et prospekt af Svendborg, hvor også Skt.
Nikolaj er medtaget (s. 68, fig. 5). Kirken er relativt detaljeret afbildet med midtskib og sideskib
samt tårn set fra syd.
Pontoppidans Danmarksbeskrivelse123 indeholder et prospekt af Svendborg udført som kobberstik af Alexia de Lode 1763. Her ses kirken
på lang afstand sammen med byens øvrige bygninger. Pontoppidan og Resen er desuden kilder
til spirets udseende, da det var helt eller næsten
nyopført (1763).
Hanck vides at have udført opmålinger af kirken forud for ombygningen 1824,124 men disse er
desværre ikke bevaret. I betragtning af hvor omfattende ombygningen blev, ville opmålingerne
have været en meget vigtig kilde til kirkens udseende før Hancks gotiserende ombygning.
Hancks egen udformning af kirken er imidlertid veldokumenteret via senere opmålinger. I forbindelse med planer om en restaurering allerede
1885 bad Storck om et sæt tegninger, som han
kunne anvende som grundlag til at udfærdige
sit restaureringsforslag. Opgaven blev overladt til
Henrik Wandall, en Svendborgarkitekt, som tidligt var involveret i projektet. Wandall tog fat på
opmålingerne og kunne således 1886 aflevere et
komplet sæt tegninger bestående af plan, opstalter, tværsnit og længdesnit (fig. 10-15). Pudsen
var på dette tidspunkt endnu ikke banket ned, så
Wandall måtte overvejende nøjes med de spor,
han kunne se gennem pudsen.125 Ikke desto mindre så han spor af smallere, rundbuede vinduer,
de to døre i sideskibenes vestfag m.v., som han
tegnede ind på opmålingerne.
Tegningerne kom som planlagt til at danne
grundlag for Storcks restaureringsforslag, idet han
fremstillede et nyt sæt, hvorpå han markerede,
hvor han havde tænkt sig at gøre indgreb. Storck

fremstillede sit forslag 1887 med planer, opstalter og snit (fig. 16-21). Opmålingerne illustrerer
på bedste vis, hvordan Storck havde tænkt sig at
føre Hancks ‘gotiske’ kirke tilbage til dens oprindelige senromanske udseende. Ud over de rentegnede opmålinger findes der en del kalker fra
restaureringen, som først fandt sted 1892-94 (fig.
24). Ophavsmand er i de fleste tilfælde konduktøren på Storcks restaurering, Magdahl Nielsen.126
Det lader til, at der undervejs er blevet brug for
opdaterede opmålinger og nye forslag til løsning
af restaureringsmæssige problemer. Sluttelig har
Magdahl Nielsen (1898) og Poul Holsøe fremstillet nogle opmålinger (fig. 22-23 og 25), som er
publiceret i Tegninger af ældre nordisk Architektur.127
De tre tegningssæt (Wandall, Storck og Magdahl Nielsen) stemmer ikke altid overens, og man
kan på den måde følge, hvordan der undervejs
blev ændret på de oprindelige planer. Selv om
restaureringen således er veldokumenteret med
opmålinger og forslag, er der alligevel mange
huller. I øvrigt gengives alle tre sæt opmålinger
her for første gang samlet. Som supplement findes der en omfattende korrespondance mellem
Storck og henholdsvis Wandall og Magdahl Nielsen, som yderligere er suppleret med Magdahl
Nielsens restaureringsdagbog. Heri findes mange
små skitser af forskellige detaljer, hvilket også er
tilfældet i korrespondancen.
	Arkitekt Andreas Jensen udarbejdede i 1940’erne og 1950’erne flere opmålinger af kirken. Fra
1946 og 1949 findes henholdsvis opmålingstegninger af kælderen under koret og opmålinger af
den indvendige side af koret, både mod nord og
syd (fig. 26-27). Dertil en opmåling af en detalje
af den østligste søjle i midtskibets sydside, ligeledes
fra 1949. En plan af våbenhuset (tårnet) er fra 1957,
mens plan, snit og opstalt af samme er udaterede,
men formentlig fra omtrent samme tidspunkt.
I en periode fra slutningen af 1950’erne til begyndelsen af 1970’erne stod arkitekt Rolf Graae
for ombygnings- og restaureringsarbejderne i
Skt. Nikolaj. Der findes i denne forbindelse enkelte opmålinger og forslag, som omfatter en opmåling af trappen til andet stokværk af tårnet (fig.
69) og et forslag til vindfang og senere til flytning
af vestdøren.77

tegningsmateriale

Fig. 10. Grundplan. 1:300.Vest opad. Opmåling ved H. Wandall 1886. – Groundplan.West at top, 1886.
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Fig. 11. Længdesnit set mod syd. 1:300. Opmåling ved H. Wandall 1886. – Longitudinal section looking south, 1886.
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Fig. 12a-b. Tværsnit. 1:300. Opmåling ved H. Wandall 1886. a. Set mod vest. b. Set mod øst. – Cross sections, 1886.
a. Looking west. b. Looking east.
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Fig. 13. Opstalt af nordfacaden. 1:300. Opmåling ved H. Wandall 1886. – Elevation of the north facade, 1886.
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Fig. 14. Opstalt af sydfacaden. 1:300. Opmåling ved H. Wandall 1886. – Elevation of the south facade, 1886.
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Fig. 15a-b. Opstalter. 1:300. Opmåling ved H. Wandall 1886. a. Østfacade. b. Vestfacade. – Elevations,1886. a. East
facade. b.West facade.
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Fig. 16. Grundplan. 1:300.Vest opad. Forslag til restaurering ved H. B. Storck 1887. – Groundplan. West at top. Proposal for restoration by H. B. Storck, 1887.
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Fig. 17. Længdesnit set mod syd. 1:300. Forslag til restaurering ved H. B. Storck 1887. – Longitudinal section looking
south. Proposal for restoration by H. B. Storck, 1887.
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Fig. 18a-b. Tværsnit. 1:300. Forslag til restaurering ved H. B. Storck 1887. a. Set mod vest. b. Set mod øst. – Cross
sections. Proposal for restoration by H. B. Storck, 1887. a. Looking west. b. Looking east.
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Fig. 19. Opstalt af nordside. 1:300. Forslag til restaurering ved H. B. Storck 1887. – Elevation of the north side. Proposal
for restoration by H. B. Storck, 1887.
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Fig. 20. Opstalt af sydside. 1:300. Forslag til restaurering ved H. B. Storck 1887. – Elevation of the south side. Proposal
for restoration by H. B. Storck, 1887.
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Fig. 21a-b. Opstalter. 1:300. Forslag til restaurering ved H. B. Storck 1887. a. Østfacade. b. Vestfacade. – Elevations.
Proposal for restoration by H. B. Storck, 1887. a. East facade. b.West facade.
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Fig. 22. Grundplan med apsisfundamenter fremkommet under restaureringen 1892-94. 1:300. Vest opad. Opmåling
ved J. Magdahl Nielsen 1898. – Groundplan with the foundations of the apse exposed during restoration in 1892-94.West at top.
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Fig. 23. Længdesnit set mod syd efter restaureringen 1892-94. 1:300. Opmåling ved J. Magdahl Nielsen 1898. –
Longitudinal section looking south after the restoration of 1892-94.
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Fig. 24-25. 24. Opstalt af skibets nordfacade med udsnit af koret (s. 113). 1:300. Forslag til restaurering ved J. Magdahl Nielsen 1893. 25.Tværsnit set mod øst efter restaureringen 1892-94. 1:300. Opmåling ved J. Magdahl Nielsen
1898. – 24. Elevation of the north facade of the nave with part of the chancel. Proposal for restoration by J. Magdahl Nielsen,
1893. 25. Cross section looking east after the restoration of 1892-94.

108

Svendborg · Skt. Nikolaj kirke

Fig. 26. Opstalt af den nederste del af korets nordvæg. 1:100. Kampestensmurværket forneden er fra
den ældre †kirke. Opmåling ved A. Jensen 1949. Danmarks Kunstbibliotek. – Drawing of the lower part
of the chancel’s north side (interior), 1949.The boulders are from earlier †church.

Ældre †kirke
I den stående Skt. Nikolaj Kirke findes elementer, som indikerer tilstedeværelsen af en ældre
†kirke. I det ydre har koret således murværk i
næsten 2 m’s højde af rå og kløvet kamp og med
en sokkel, som udgøres af tilhuggede kvadre,
foroven udsmykket med en kvartrundstav over
to vandrette riller (fig. 32).128 Sokkelstenene har
på oversiden med en rille markering af, hvor
murværket skulle stå, og da afstanden fra murværk til markering er betragtelig, kan det tænkes, at man har haft til hensigt, at muren skulle
pudses. Murværket falder med terrænet mod
øst, hvilket synes at afspejle de oprindelige terrænforhold. Det er dog foroven vandret afsluttet og fortsættes opad af teglstensmurværket.
Sokkelstenene på korets nordside er afsprængte,
bortset fra den, der sidder i dørens vange. Afsprængningen kan skyldes ildspåvirkning ved en
hændelse, som ikke er overleveret i de skriftlige
kilder.
I det indre ses kampestensmurværket ligeledes i koret i knap 1 m’s højde.129 Buen, som må
være den gamle apsisbue (se ndf.), har kampestensmurværk i en højde af ca. 80 cm og triumf-

buen i en højde af henholdsvis 110 cm (nord)
og 135 cm (syd). Der findes her både rå kamp
og kvadre, sidstnævnte især med anvendelse på
hjørnerne. Der ses dog et begrænset indslag af
teglsten, som tyder på, at murværket ikke er
urørt af senere ombygninger eller restaureringer
(fig. 26-27).
I korgavlen findes enkelte sokkelsten med svag
runding, som tyder på, at kirken har haft †apsis
(fig. 33). Der blev da også ved restaureringen i
1892-94 fundet fundamenter til en sådan apsis i
korets østende (fig. 29).130 Der blev til gengæld
ikke fundet spor af en ret korafslutning, og †apsis tolkes som tilhørende en traditionel romansk
kampestenskirke med †apsis, †kor og †skib fra
midten af 1100-tallet. Den manglende tilstedeværelse af en ret korafslutning tyder også på, at
apsiden i enten bevaret eller snarest ombygget
skikkelse en tid lang har stået sammen med teglstenskoret frem til forlængelsen af dette (se ndf.).
Teorien om en ældre kirke kan til dels understøttes af, at man ved de arkæologiske udgravninger 1995 fandt en grav, som kan kulstof 14-dateres til tidsrummet 1045-1155 (grav A122).131
Graven har dog ikke nogen arkæologisk sammenhæng med sporene af den ældre kirke.
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Fig. 27. Opstalt af den nederste del af korets sydvæg. 1:100. Kampestensmurværket forneden er fra den
ældre †kirke. Opmåling ved A. Jensen 1949. Danmarks Kunstbibliotek. – Drawing of the lower part of the
chancel’s south side (interior), 1949.The boulders are from earlier †church.

Den senromanske teglstenskirke
Den senromanske teglstenskirke har hovedsagelig
fået sit nuværende udseende ved en omfattende
restaurering 1892-94 udført af H. B. Storck. Restaureringen forsøgte at rette op på den foregående ombygning 1824 ved Johan Hanck. Storcks
restaurering baseredes på en række bygningsarkæologiske iagttagelser og et ønske om at føre
kirken tilbage til oprindelige former. Det betyder,
at kirken i dag i vid udstrækning ser ud som ved
reformationen. Mange steder er det dog vanskeligt at se, hvor omfattende Storcks udskiftninger
af murværk er. Det bliver yderligere kompliceret
af, at man blandede de nye sten med gamle, som
var taget fra andre dele af kirken.
Kirkens plan og opbygning er †apsis, kor og en
kort basilika efter det bundne system med to fag
i sideskibene for hvert fag i højkirken. Sideskibenes fag er rektangulære og forholdsvis smalle, og
mod øst findes indvendige apsider (fig. 64). De
tre dele udviser forskelligheder i både dekorative
og konstruktive elementer, men ikke mere end at
de må betragtes som opført i umiddelbar forlængelse af hinanden som forskellige etaper – dog
muligvis med en ny bygmester undervejs. Der ses

på højkirken og sideskibene flere uregelmæssigheder i murværket og ændringer i skiftegangen,
som synes at vise de steder, hvor der har været
ophold i byggeriet. I det indre er kirken opdelt
i fire hvælvfag med to i kor/korforlængelse og
to i skibet. Alle fire hvælv afviger fra hinanden i
udformning og højde og synes også at være udtryk for flere etaper. En eventuel samlet plan for
hele byggeriet synes således at være ændret hen
ad vejen.
Korforlængelsen er rektangulær, mens koret er
kvadratisk. Skibets østre fag er ligeledes kvadratisk, mens det vestlige fag er let rektangulært med
største udstrækning øst-vest. Sideskibenes hvælvfag er alle rektangulære med største udstrækning
øst-vest.
Materialer og teknik. Hovedmaterialet er tegl
i form af røde munkesten, hvoraf en stor del
stammer fra Storcks restaurering 1892-94. Disse
er ofte en anelse lysere og med en lidt glattere
overflade end de oprindelige sten, hvis overflade
i høj grad bærer præg af fjernelsen af ældre pudslag. Desuden har de oprindelige teglsten tydeligt indslag af småsten, mens de nye er mere rene.
Overalt i kirken er de røde munkesten iblandet
en del sten, som er mørkbrændte, næsten sorte.

110

Svendborg · Skt. Nikolaj kirke

a

b

c
Fig. 28a-c. Aksonometrisk rekonstruktion af stadier i kirkens bygningshistorie 1:500. a. Før 1200. †Romansk
kampestenskirke. b. 1200-1225. Senromansk †apsis og kor af teglsten samt ældre skib. c. 1225-1250. Senromansk
†apsis og kor samt første fase af basilika. Tegnet af Thomas Bertelsen 2011. –Axonometric reconstruction of phases of
the building-history of the church, 1:600. a. Before 1200. †Romanesque granite-built church. b. 1200-1225. Brick-built late
Romanesque †apse and chancel, and older nave. c.1225-1250. Late Romanesque †apse and chancel, and first phase of basilica.

Kvaliteten er nogenlunde ensartet, mens størrel
sen varierer en smule.132 Storcks sten synes at væ
re lidt tykkere.133
Murværket er muret som kassemur134 og med
sokkel af tilhuggede kampestenskvadre, som for
skibet og korforlængelsens vedkommende er gen
brug fra den ældre †kirke. To tilsvarende sok-

kelsten findes som fundament under den søndre
hovedpille i midterskibet. Granitsoklen under
nordre sideskibs vestende går dog kun tilbage til
Storcks restaurering, før da havde denne del teglstenssokkel. Heraf ses endnu tre skifter over granitsoklen, øverst skråkant, dernæst et almindeligt
skifte og nederst en trekvartrundstav (fig. 40).
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Fig. 28d-e. Aksonometrisk rekonstruktion af stadier i kirkens bygningshistorie 1:500. d. 1225-1250. Senromansk
†apsis og kor samt anden fase af basilika. e. O. 1550. Sakristiet og tårnet er opført. Tegnet af Thomas Bertelsen
2011. – d. 1225-50. Late Romanesque †apse and chancel, and second phase of basilica. e. c.1550. The vestry and the tower
have been built.

Den nye granitsokkel fortsætter på ca. halvdelen
af sideskibets nordside, mens resten formentlig er
omsat (se s. 115). Nye sokkelsten ses også i forbindelse med døren i søndre sideskib, hvor der er
indsat én ny sten på hver side af døren (fig. 46).
Den nederste del af koret (vestlige fag) har
som nævnt på både nord- og sydsiden kampe-

stensmurværk i næsten 2 meters højde. Der er
overvejende tale om kampesten, men også enkelte tildannede kvadre, som for størstedelens vedkommende findes i det indre. Korforlængelsens
nederste ca. 2 m er på sydsiden af noget groft
tildannede kvadre i syv skifter. Her er over døren
til kælderen indsat en ny halvcirkulær granitsten
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som overligger. Denne del af murværket er nymuret ved Storcks restaurering. Sakristiet har glat
granitsokkel, mens tårnet har kampestensmurværk i noget varierende højde uden sokkel.
	Ved sine undersøgelser 1893 så Magdahl Nielsen under østgavlen et fundament bestående af
kampesten, men han beskriver desværre ikke det,
som hans lille ledsagende tegning tilsyneladende
viser: to forskellige udformninger (eller måske
faser) oven på hinanden, hvoraf den øverste er
bredest.135 Fra to arkæologiske undersøgelser hen
holdsvis 1973 og 2001 kendes opbygningen af
fundamentet under vestdelen af korets sydside.
De nederste 80 cm af korets sydside bestod af
utildannede kampesten pakket i ler og gravet
ned i det omgivende, kompakte moræneler. De
næste 60-70 cm var ligeledes af utildannede granitkvadre, men her bundet sammen af mørtel,
og ovenpå var de tildannede sokkelsten anbragt
i mørtlen. Fundamentets opbygning gav i begyndelsen anledning til, at man tolkede det som
to faser. Udgravningen 2001 understøttede dog
ikke denne teori, her blev fundamentet opfattet
som stammende fra én fase, og der kunne således
ikke siges noget om en evt. ældre kirke ud fra
fundamentet.136 En mulig forklaring på, at funda-

mentet syntes at have to faser, kan være, at man
har sat første del af det i en gravet rende. Efterhånden som man byggede fundamentet højere,
har man så samtidig foretaget en opfyldning af
terrænet omkring det.
‘Løse’ granitled. I tårnet opbevares to detaljer,
hvis nøjagtige oprindelse ikke kendes. De formodes at have en forbindelse til Skt. Nikolaj
Kirke, eftersom de nu opbevares der. 1) Et fragment af en granitsten med aflang fordybning og
afrundet afslutning. Det måler 55×65 cm, mens
fordybningen er 30×42 cm. Stenens funktion er
ukendt.
2) Fragment af en søjle, formentlig af basalt. På
den ene side er et fragment slået af. Den måler i
højden 30 cm og 36 cm i søjlediameter.
Ydre
Der findes som nævnt (s. 108) ingen efterretninger om spor af en ret afslutning af koret, hvorfor
†apsis må have udgjort kirkens østlige afslutning
frem til opførelsen af korforlængelsen. Eneste
synlige vidnesbyrd om apsiden er enkelte let
buede sokkelkvadre (fig. 33) i korets nuværende
østgavl.

Fig. 29. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2011 efter opmåling af Magdahl Nielsen 1898, korrigeret af
Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – Groundplan.
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Fig. 30. Korets nordfacade. 1:100. Målt og tegnet af Poul Holsøe 1898. – North facade of the chancel.

Koret karakteriseres af et væld af teglstensdekorationer, hvis udformning i vidt omfang synes
bevaret, men som også er noget rekonstrueret ud
fra sikre spor under Storcks restaurering 1892-94.
Den nederste del af koret udgøres som nævnt
af kampestensmurværk, hvis vandrette afslutning
oventil afviger fra soklens fald og går over i fire
skifter af teglsten, som udgør den nederste del af
korets dekorationer. På både nord- og sydsiden
ses nederst et glat skifte, herover et skifte med
kvartrundstav, endnu et glat skifte og øverst et
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skifte med skråkant. De to skifter af henholdsvis kvartrundstav og skråkant er udført i mørkere brændte teglsten. Det nederste skifte af en
kvartrundstav har udgjort basen for korets brede
hjørnelisener, mens det øverste glatte skifte har
været base for den smallere midterdelende lisen.
Begge sider af koret har dekorationer af samme
type, men lidt forskellige i detaljerne. På nordsiden, der indrammes af lisener, findes nederst
et tandsnit, derover en rudefrise, et savsnit og
en tagfrise samt øverst endnu et savsnit (fig. 30).
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Fig. 31. Udsnit af dekorationerne på korets nordside (s. 113). Foto Mogens Vedsø 2011. – Detail of decorations on the
north side of the chancel.

Over de parvis stillede vinduer ses krydsende
rundbuer, som er indsat midt i det øverste savsnit.
Denne rundbuefrise er ifølge Magdahl Nielsen
rekonstrueret 1893 i overensstemmelse med spor
fundet i murværket.137 Derudover er murværket
oprindeligt indtil savskiftet.
Murværket på sydsiden af koret er som på
nordsiden indrammet af lisener (fig. 36). Foroven
afsluttes fladerne af forskellige friser i form af nederst forsænkede rundbuer, herover tandsnit, savsnit, et glat skifte og endnu et savsnit. Der findes
også rudefriser og to cirkelblændinger. Nederste
savskifte er muret af meget små sten og cirkelblændingerne af tynde, behuggede sten.138 Sydsi-

den har i vid udstrækning oprindeligt murværk
helt op til og med konsollerne. Cirkelblændingen
mod vest er dog delvis rekonstrueret, da den var
forstyrret af sideskibets tag, som tidligere havde
højere rejsning.139 Andet skifte over øverste savsnit består overvejende af bindere, som kan være
overhuggede sten fra en tidligere gesims, hvilket
i givet fald har betydet en murkrone med en placering ca. 1 m lavere end nu.140
Spor af den oprindelige østgavl på koret ses
over hvælvene ca. 75 cm under den nuværende
murkrone. Koret synes således forhøjet i forbindelse med basilikaens afslutning, men dette gælder ikke gavltrekanten. Tilsvarende spor ses mod

Fig. 32-33. 32. Sokkelkvader i korets sydmur. Marianne Goral Krogh Johansen 2010. 33. Buet sokkelkvader fra
†apsis genanvendt i korforlængelsens gavl (s. 108). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – 32. Base ashlar in
the south wall of the chancel. 33. Curved base ashlar from the †apse, re-used in the gable of the chancel extension.
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Fig. 34. Dekorationer på korets nordside og den senromanske portal (s. 122). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Deco
rations on the north side of the chancel and the late Romanesque portal.

vest, dog ca. 1 m længere mod øst end korbuen.
Dette tyder på, at koret er bygget op til det gamle
†skib af kampesten.
Både nord- og sydsiden af koret er nu afsluttet
med en rundbuefrise og en gesims af tre rundede,
udkragede rulskifter, som Magdahl Nielsen fandt
spor af under restaureringen 1892-94.141 Rundbuerne af bindere hviler på afrundede teglstenskonsoller ligeledes af bindere, og nordsiden har
tilmed en savsnitfrise under buerne. Buerne er

overvejende rekonstruktioner fra restaureringen
1892-94, men på grundlag af spor fundet bag sakristiets tag (fig. 139) og på sydsiden.142
Nordre sideskib har samme sokkel af granitkvadre som resten af kirken. Kvadrene er dog for
omtrent halvdelens vedkommende nye, nærmere
bestemt på forløbet fra vestgavlen og til ca. midt
på sideskibet. Disse er indsat ved Storcks restaurering og understøbt med beton.143 Resten af
soklen har oprindelige sokkelsten, som dog sy-
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Fig. 35. Udsnit af dekorationerne på korets sydside (s. 114). Foto Mogens Vedsø 2011. – Detail of decorations on the
south side of the chancel.

nes at være ommuret under Storck, da Magdahl
Nielsen omtaler, at man omsatte »den ganske
Sokkel« på nordre sideskib.144 Det ydre af sideskibet stammer i det hele taget i udstrakt grad
fra Storcks restaurering, hvor det måtte skalmures
næsten totalt – i munkeskifte. Kun enkelte gamle
partier i polsk skifte bevaredes,145 og intet om-

kring den tidligere norddør. Storck og Magdahl
Nielsen bemærkede åbenbart ikke, at de lod skalmuringen opmure i en delvis forkert skiftegang.
Foroven afsluttes sideskibet med en tandsnitfrise
under en savsnitfrise, som der tilsyneladende ikke
var spor af før restaureringen.77 I korrespondancen med Storck nævner Magdahl Nielsen blot,
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Fig. 36. Dekorationer på korets sydside (s. 114). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Decoration on the south side of the
chancel.

at han havde tænkt sig at mure en prøve af sideskibsgesimsen op, som Storck kunne se, når han
kom.146 Resten af murværket er uden dekorationer. Langsiden har tre vinduer og en dør, som
er placeret i overensstemmelse med hvælvenes
opdeling. Sideskibets to østlige vinduer svarer således til midtskibets østlige hvælvfag, mens det
tredje vindue og den rundbuede dør er placeret
i forhold til det vestlige hvælvfag. I sideskibets
østgavl findes et rundbuet vindue, som i det indre
er udformet som en firpasblænding. Ifølge Magdahl Nielsen var der også mulige spor af en sådan
udformning i det ydre, han mente dog ikke, at
vinduet blev færdiggjort.147

Søndre sideskibs udformning svarer til nordre
sideskibs med genanvendt granitsokkel og teglstensmurværk, der fortrinsvis stammer fra restaureringen i 1890’erne. På dette tidspunkt blev
der også her støbt med beton under soklen for
at sikre den.148 Enkelte steder ses mindre områder, som synes mere oprindelige, således ses lidt
oprindeligt murværk i polsk skifte vest for syddøren. Det gælder også østgavlen, hvor der kun
ses nyere murværk i den nederste sydlige del (fra
under vinduet og i en skrå linje næsten op til
gesimsen).149 Skiftegangen i de to østlige fag er
munkeskifte, mens forholdene mod vest er lidt
mere komplicerede. På begge sider af det vest-
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Fig. 37-38. Sammenbygningen af koret og midtskibets 1. fag (s. 118). Foto Mogens Vedsø 2011. 37. Nord. 38. Syd.
– The junction between the chancel and the nave. 37. North. 38. South.

lige vindue ses områder, som i farve adskiller sig
fra resten af murværket, og som har polsk skifte,
mens resten af det omkringliggende murværk i
de to vestlige fag er i munkeskifte, som til dels er
noget uregelmæssigt. Også her synes polsk skifte
at indikere oprindeligt murværk. Sydsiden har
samme udformning som nordre sideskibs nordside med tre vinduer og en dør i det vestlige fag.
Østgavlen har et lille rundbuet vindue, som svarer til det i nordre sideskib. Her findes dog ingen
spor af, at vinduet skulle have været planlagt som
en firpasblænding. Søndre sideskib er ligesom
nordre uden forbandt til koret, hvis vestlige lisen
også her er næsten dækket af sideskibets østgavl.
Kirkens midtskib er i det ydre kun synligt over
sideskibene. Det består af to fag, hver med parvist
anbragte højkirkevinduer. Nordsidens murværk
er i munkeskifte og med to uregelmæssigheder

umiddelbart vest for koret og mellem vinduesfagene. Uregelmæssigheden mellem vinduerne ses
dog tydeligere end den ved koret, som mest fremstår som rodet murværk. På sydsiden ses samme
uregelmæssigheder, den østlige ca. 0,5 m vest for
korets vestlisen, hvor der er et uregelmæssigt parti
og en lille drejning i murflugten, som sandsynligvis er det punkt, hvortil murværket er ført i første
omgang. Skiftegangen er i området mellem kor
og første vinduespar meget uregelmæssig. Der er
overvejende tale om munkeskifte, men der forekommer også skifter, som nærmest er i polsk skifte eller med mange på hinanden følgende løbere.
Resten af sydsiden er i munkeskifte, men lidt vest
for midten mellem de to vinduesfag ses den anden uregelmæssighed i murværket, som må afspejle yderligere en fase. Skellet er ret markant på
både midtskib og indvendigt i begge sideskibe og
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Fig. 39. Sammenbygningen i sydsiden mellem midtskibets 1. og 2. fag (s. 118). Foto Mogens Vedsø 2011. – The
junction in the south wall between the first and the second bay of the nave.

må således tolkes som et stop af en vis længde (se
s. 109).
	Langhusets formsprog afviger fra korets ved at
være mere enkelt. Her findes kun øverst rundbuefrisen under de tre udkragede gesimsled hver
med rundet underkant – på nordsiden med samme kombination med savsnittet under buefrisen
som koret. Frisen var der enkelte spor af ved restaureringen i 1890’erne, især på sydsiden, men
sandsynligvis også på nordsiden, så den er i vid
udstrækning rekonstrueret.150
Højkirkemurene er muret op til koret uden
forbandt og er således yngre. Dette underbygges
af, at sideskibenes gavle er muret op mod korets
vestlige lisener, som de også dækker det meste af.
Nordre sideskibs vestgavl har som nævnt en teglstenssokkel, hvorunder der ved restaureringen i
1890’erne er indsat en granitsokkel. Inden Storcks

restaurering havde vestgavlen kun en teglstenssokkel, aftrappet med øverst skråkant, dernæst et
almindeligt skifte og nederst en trekvartrundstav
(se s. 110). Disse led findes stadig over den indskudte granitsokkel. Magdahl Nielsen skriver i
sin dagbog, at teglstenssoklen var meget forvitret, og at han trak kampestenssoklen omkring og
førte den hen under teglstensprofilen.151 Hvorfor
der har været teglstenssokkel på dette sted, vides
ikke. Hvis sokkelstenene af granit som antaget er
genbrug fra den ældre †kirke, er de måske blot
sluppet op. Teglstensmurværket er opført i munkeskifte i hvert fald op til underkanten af vinduet,
mens murværket over vinduet er ganske uregelmæssigt med både munkeskifte og polsk skifte,
muligvis med en overvægt af sidstnævnte. Vestgavlen afsluttes opadtil med en savsnitfrise langs
taglinjen. I gavlen findes et rundbuet vindue.
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Søndre sideskibs vestgavl har granitsokkel af samme type som resten af kirken, og teglstensmurværket er opført i munkeskifte. Der er ligeledes
en øvre afslutning i form af en savsnitfrise langs
taglinjen, og det rundbuede vindue svarer til det i
nordre sideskibs vestgavl.
De to sideskibe har, fordi de dækker korets lisener, først været med fra det tidspunkt, hvor man
lavede planerne for skibet, altså anden fase af byggeriet. Derudover følger faserne skibets med byggestop vest for midten.
Midtskibets vestgavl brydes i dag af buen ind til
tårnet, men fra tårnets første mellemstokværk ses
over buen toppen af de trekoblede vinduer (jf. s.
142). Her ses også den oprindelige gavludsmykning bestående af to savsnitfriser formentlig fra
gavltrekantens fodlinje. Fra tårnets første mellemstokværk findes desuden adgangen til midtskibets
loft over hvælvene (jf. s. 151).
Vestgavlens nederste del er muret i polsk skifte,
men herefter fortsættes opad i munkeskifte. Dette
kan markere et byggestop, som forekommer undervejs i byggeriet.

Fig. 40. Skitser af teglstenssokkel (s. 119). Magdahl
Nielsens dagbog 5. juli 1893. Sketches of brick base. Magdahl Nielsen’s journal, 5 July 1893.

Fig. 41. Savsnitfrise på skibets vestgavl set fra tårnet
(s. 120). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2010.
– Saw-tooth frieze on the west gable of the nave, seen from
the tower.

Den tilføjede korforlængelse er rektangulær med
største udstrækning nord-syd. Granitsoklen med
kvartrundstav foroven over to vandrette riller findes på østgavlen.152 Nordsiden af korforlængelsen
er dækket af sakristiet, men i øvrigt ikke i forbandt
med resten af koret. Dette må være oprindeligt, da
korforlængelsens nordside ikke er ændret i nyere
tid netop pga. sakristiet. Størstedelen af korforlængelsens sydside er nymuret ved Storcks restaurering 1892-94. Her forsøgte man at rette op på
Hancks ombygning fra 1824, hvor den muligvis
oprindelige mur var i så dårlig stand, at den blev
udskiftet – med anvendelse af gule sten. Omfanget af det murværk, der skulle udskiftes, fremgår
af Wandalls opstalt fra 1886 (fig. 14), hvor det ses,
at det virkelig drejede sig om næsten hele sydsiden.153 Kvaderstensmurværket på sydsiden stammer ligeledes fra Storcks restaurering, da man indrettede fyrkælder under kor og korforlængelse.154
Det er formentlig tilpasset højden på korets kampestensmurværk, og den oprindelige udformning
fra før 1824 kendes ikke. Korforlængelsen har
samme vandrette overgang til teglstensmurværket
som koret, dog kun med tre skifter, således at det
øverste skifte med skråkant mangler.
Bygningsafsnittet afsluttes foroven af samme
rekonstruerede rundbuefrise og treleddede gesims som resten af kirken.
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Korforlængelsen har udvendigt seks stræbepil
ler, to på hver side. Bortset fra pillen på sydfacaden ved overgangen til koret er stræbepillerne i
forbandt med korforlængelsen og dermed oprindelige. De kan tidligere have været lavere. Pillen
på nordøsthjørnet, der nu er en del af sakristiets
østfacade, har haft en lavere siddende skrå afdæk
ning, som er fjernet, da man lavede kamtakgavlen. Under Storcks restaurering markerede man
afdækningen med en skrå fuge. Flere af pillerne
er ‘ommuret’ i 1700-tallet, men kilderne nævner
sjældent præcis hvilke, det drejer sig om. Begge
de østlige piller blev dog repareret både 1709 og
1745 formentlig i forbindelse med revner i østgavlen.20 Stræbepillen på sydsiden ved overgangen til koret blev rekonstrueret 1892-94, mens
de øvrige ifølge Magdahl Nielsen blev ommuret
ved samme lejlighed.155
Korforlængelsens østgavl er som langmurene opført i munkeskifte. I gavlen findes trekoblede
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vinduer (jf. s. 129). Gavltrekantens kamtakker
og dens nuværende udsmykning er senmiddelalderlig (s. 151). Gavlen, der hældede mod øst,
er stærkt restaureret 1892-94 og blev herunder
fuldstændig omsat over og under vinduerne. Ifølge murermester Henrik Madsen blev der foretaget både opmåling og tegning af den gamle gavl,
så den nye kunne opføres fuldstændig magen til.
Forneden anvendtes fortrinsvis gamle sten, mens
der blev blandet flere og flere nye sten i murværket i højden. Den midterste del af gavlen med
de trekoblede vinduer forblev angiveligt urørt.156
Ikke desto mindre ses der i dag et stort antal af
nye sten, hvorfor også området med vinduerne
må have undergået en vis udskiftning af sten.
Korforlængelsens østre stræbepiller i nord og syd
har østflugten springende en halv sten frem foran
gavlfacaden, hvilket kan skyldes en sammenbygning med en fremspringende gavldekoration,
f.eks. en stigende frise langs tagfladerne.

Fig. 42. Nordre sideskib set fra nordvest under H. B. Storcks restaurering. Foto Johan Hermann 1892. – North sideaisle seen from northwest during H. B. Storck’s restoration.
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Døre. Den senromanske teglstenskirke har haft
mindst tre døre, en nu tilmuret dør på nordsiden
af koret og en dør i det vestlige fag i både nordre
og søndre sideskib.157
(†)Portalen til koret er rundbuet og anbragt i et
firkantet fremspring, som næsten bryder soklen
(fig. 43). Vangerne har to false, en trekvartrundstav og igen to false, hvoraf alle led føres videre i
stikket, som yderst afsluttes med et helstensstik og
et binderskifte af overhugne teglsten. Udformningen af dette binderskifte kan således oprindelig have været anderledes. Der har sikkert været
tale om et fremspringende binderskifte af samme
type, som det løberskifte, der findes på vestgavlen
af Skt. Nikolaj i Kolding (DK Vejle 614). Falsene
i både vanger og stik er udsmykket med hulkel

og rundstav. Det smalle vederlagsbånd er af kalksten, men meget medtaget, og man kan kun ane
enkelte spor af den oprindelige profilering. Der
er ingen tympanon, og portalen ligger tæt op til
nordre sideskib og mangler den vestlige afslutning af fremspringet, som går ind bag sideskibet.
Murværket ind mod sideskibet skjules delvist af
et nedløbsrør, men ser generelt meget uregelmæssigt ud og med enkelte mindre granitkvadre.
Det kan skyldes en ombygning af dette parti i
forbindelse med byggeriet af sideskibet. Stikket
over portalen er opbygget af let kileformede sten
med meget tynde fuger imellem, et træk, som
kendes fra Nordtyskland. Stenene er tildannede
og kan være et udvalg af lidt større sten, som man
har fremstillet med dette formål for øje.158

Fig. 43. Senromansk portal på nordsiden af koret (s. 122). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Late Romanesque portal in the north side of the chancel.
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Fig. 44. Senromansk portal med udhugning under Storcks restaurering 1892. Til højre firpasvinduet i nordre sideskibs østgavl (s. 125). Foto Johan Hermann 1892. – Late Romanesque portal during Storck’s restoration in 1892. On the
right, the quatrefoil window in the east gable of the north side-aisle.

I det indre er døren synlig som en noget omsat
fladbuet niche omgivet af nyere og temmelig uregelmæssigt murværk. Pga. et fremspring i korets
nordmur er den forneden en hel sten dyb og foroven en halv sten og afsluttet med et stik af bindere.
Overgangen fra vederlag til stik er meget uregelmæssig og med nogle uregelmæssigheder omkring
vangerne også, så der kan være tale om en hel eller
delvis rekonstruktion fra Storcks tid. Den er i dag
179 cm høj og 130 cm bred. Den blev tilmuret
under Hancks ombygning 1824 i forbindelse med
isættelse af en ny dør til †materialhuset (våbenhuset).79 Denne bygning var placeret foran døren.
Portalen var dog på et tidspunkt forinden blevet
udvidet opad, idet man her havde borthugget de
tre inderste false (fig. 44). Dette var nødvendigt,
for at døren kunne fungere i den periode, hvor
gulvniveauet i kirken var væsentlig højere.159

Portalen er i sin udformning senromansk og samtidig med teglstenskoret. I Århus Vor Frue Kirke
findes en dør mellem kor og sakristi, som minder
om Skt. Nikolajs. Den har tre false, som skiftevis er
udsmykket med hulkel, rundstav og hulkel, men
døren er her spidsbuet og har et bredt, dekoreret
vederlagsbånd af kalksten (DK Århus 1046). På en
plan af Skt. Nikolaj fra o. 1750, hvor †våbenhuset
er placeret foran døren, ser det ud til, at en af kirkens tre indgange har været netop gennem †våbenhuset fra den nordøstlige låge til kirkegården.
Portalen i vestre fag af nordre sideskib havde
inden restaureringen undergået så store ændringer, at der ikke fandtes oprindelige spor (fig. 42).160
Den har nu samme udformning som den tilsvarende portal i vestre fag af søndre sideskib, udsmykket med trekvartrundstav, fals og endnu en
trekvartrundstav.
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Fig. 45. Opstalt og snit af portal i korets nordside. 1:50. Opmåling ved H. Wandall 1886. – Elevation and cross section
of the portal in the north side of the chancel, 1886.

Der ses ingen spor af sydportalen på Wandalls
opstalt af sydsiden (fig. 14),161 men Magdahl Nielsen fandt og tegnede et treleddet profil, som dannede grundlag for rekonstruktionen. Dog mangler i begge sider yderste led, som der altså tilsyneladende ikke har været belæg for. Til gengæld var
der i den østre side bevaret vederlaget for buen.162
Portalerne afsluttes nu med et helstensstik og et
binderprydskifte og er uden tympanon.Ved syddøren er indsat nye sokkelsten uden dekoration,
men nederste del af portalen har de oprindelige
teglsten over soklen. På Storcks forslag til restaurering fra 1887 ses en portal, der er rigere udformet end nu (fig. 20). De inderste led har samme
opbygning som den nuværende, men det yderste

led mangler, ganske som i Magdahl Nielsens undersøgelse. Derudover har den et halvstensstik og
et løberprydskifte, som altså ikke kom til udførelse. Da sporene først synes at fremkomme under
selve restaureringen, er Storcks forslag på dette
tidspunkt således nok dels en rekonstruktion, dels
en forestilling om, hvordan den har set ud, måske
inspireret af korets portal.71 På den anden side
fornemmer man, at Storck ikke desto mindre
kendte de inderste led, som kom til at pryde den
restaurerede portal.
Vinduer. Stort set alle kirkens vinduer har fået deres udformning under Storcks restaurering
1892-94. Af opmålinger, restaureringsdagbog og
korrespondance fremgår det, at der blev fundet
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spor af gamle vinduer, som formentlig var de oprindelige, men i hvilket omfang disse spor i sidste
ende fik indflydelse på udformningen, er til dels
stadig usikkert (s. 126).
Koret har både på nord- og sydsiden to høje
rundbuede vinduer (fig. 34 og 36) anbragt på hver sin
side af midterlisenen. De er smigede og har udvendig en dobbeltfals. Foroven er nordsidens vindue
afsluttet med halvstensstik, savsnit og løberprydskifte, mens sydsidens har halvstensstik, savsnit og
binderprydskifte. Wandall fandt spor af det vestlige vindue på korets nordside, som han mente ‘har
nået helt ned til afsatsen i murværket over portalet’.163 Der synes ikke at være rørt ved den form,
da Storck rekonstruerede dem på denne måde. På
sin opstalt af sydsiden (fig. 14) indtegnede Wandall
to vinduer, hvor kun et halvstensstik var bevaret.
I fortsættelse af et af disse tegnede han med stiplet linje et vinduesforløb ind. Han har formentlig
indtegnet dette forløb som en fortsættelse af stikket, men uden egentlige bygningsarkæologiske
spor, da Storcks forslag til restaureringen havde
smallere vinduer.164 Magdahl Nielsen så også spor
af vinduerne og hævdede, at han havde fundet så
meget af de gamle vinduer, at de sikkert lod sig
bestemme: foroven var stikket bevaret og forneden begge false.165
Der er en mulighed for, at vinduerne i koret
er en lidt senere indskydelse og ændring. Der ses
en uregelmæssighed i murværket på både nordog sydside, som omfatter vinduerne. Det kunne
se ud som om, at man er gået ned ovenfra for at
ændre vinduerne. Sandsynligvis er der dog blot
tale om, at vinduerne er opført i to faser i opadgående retning.
Sideskibene har mod øst i de indvendige apsider
hver et smalt, rundbuet vindue (fig. 64 og 77). Vinduet i nordre sideskib er indvendig placeret i en
firpasblænding, som der ifølge Magdahl Nielsen
også var spor af i det ydre (se s. 117). Disse spor
findes også i dag. Murværket omkring vinduet ses
på et ældre fotografi (fig. 44) at være ret uregelmæssigt, hvilket måske kan antyde en sekundær
oprindelse.166
I langmurene har sideskibene rundbuede vinduer,
der som nævnt er placeret således, at de to østre
vinduer svarer til midtskibets østlige hvælvfag,
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mens det vestre vindue og døren svarer til midtskibets vestlige hvælvfag. De er smigede med halvstensstik og binderprydskifte og er placeret i murværk, som næsten udelukkende synes at stamme
fra 1890’erne. På Wandalls opstalter af nord- og
sydfacade ses udelukkende de nygotiske vinduer
fra Hancks ombygning. Der er ingen spor af ældre
vinduer, som vel også i høj grad må have været opslugt af de nygotiske. Disse var placeret efter næsten samme rytme som de nuværende. Magdahl
Nielsen fandt dog i søndre sideskibs vestgavl spor
af et ældre vindue med fladbuet stik og en smule af
falsen bevaret. Stikket, mente Magdahl Nielsen, var
af samme type som i sakristiet og dermed ikke oprindeligt. Han vurderede således, at det fladbuede
vindue hørte til i perioden mellem de oprindelige
vinduer og Hancks spidsbuede.167 Storck lavede
1887 et forslag til udformning af sideskibsvinduerne (fig. 19), men forslaget stemmer ikke med
Magdahl Nielsens kalke af vinduerne i nordre sideskib (fig. 24), hvor han anvendte »det gamle Stik
ved det midterste Vindue« som udgangspunkt.168

Fig. 46. Portal til søndre sideskib, rekonstrueret ved
Storcks restaurering i 1892-94 efter spor i murværket
(s. 124). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2010.
– Portal to the south side-aisle, reconstructed in Storck’s restoration of 1892-94 on the basis of traces in the masonry.
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Ved opmuringen af nordsiden lader det til, at han
virkelig udformede vinduerne i overensstemmelse
med spor i murværket.169 Størrelse og udformning
er omtrent den samme hos Storck og Magdahl
Nielsen, men Storck placerede dem noget lavere
på sit forslag. Placeringen i forhold til tandsnitfrisen under gesimsen er den samme, men der er i
de to forslag forskel på sideskibstagets hældning.170
Vinduerne harmonerer i størrelse og udformning
med midtskibets, og udformningen og størrelsen
kan måske være tilpasset disse, da man nok kunne
forvente mindre vinduer, hvis form ville være mere lig sporene på nordsiden af midtskibet. Årsagen
til udformningen kunne i så fald være et ønske
om mere lys. Dette fænomen kendes også fra andre af Storcks restaureringer.171 Der er også den
mulighed, at vinduerne ikke er rekonstrueret efter
de oprindelige, men i stedet en senere udvidelse.
Magdahl Nielsen nævner nemlig, at der i sideskibene er fundet spor af vinduer, som »viser sig med
alle mulige Former«.172
Mod vest har de to sideskibe hver et større rundbuet vindue med halvstensstik og binderprydskifte
(fig. 6 og 62). Der synes ikke at være noget oprindeligt i dem, og de ses heller ikke på Wandalls opmåling fra 1887. Magdahl Nielsen så spor af flere
sæt ældre vinduer og fandt en form og størrelse,
men om det er de ældste oprindelige vinduer, er
lidt uklart.173 Muligvis er de ikke de ældste, da de
synes lidt store af senromanske vinduer at være. Alternativt kan man have besluttet sig for en størrelse,
der ikke var helt i overensstemmelse med sporene.
	Vestgavlens tilmurede trekoblede vinduer kan iagt
tages fra tårnets første mellemstokværk. De smigede, rundbuede vinduer ses dog endnu tydeligere fra kirkerummet (fig. 66), hvor det fremgår, at
midtervinduet var højere end de to flankerende
vinduer. De var alle tre afsluttet med et halvstensstik og et løberprydskifte.
Højkirkevinduerne er anbragt to og to i hvert
fag, de er smigede med halvstensstik, og ydersiden har desuden et binderprydskifte. Sydsidens
vinduer har en lidt kraftigere smig end nordsidens, således at vinduerne i syd udvendig er 23,5
cm bredere end dem i nord. Udformningen synes at bero på Magdahl Nielsen, der registrerede
spor af sådanne vinduer og tegnede en kalke til

Storck med de nye forslag efter de spor, som blev
fundet ved de to vinduer nærmest koret. Det
fremgår dog ikke, om der er tale om nord- eller sydsiden.174 De fremstår i dag meget rekonstruerede, men Magdahl Nielsen var sikker i sin
sag og fremførte, at der var fundet så betydelige
rester, at han slet ikke var i tvivl om vinduernes
oprindelige udseende.175 Alligevel ser der ud til
at være nogen uoverensstemmelse omkring vinduernes størrelse på de forskellige opmålinger og
forslag (jf. fig. 10-24). På nordsiden fandt Wandall
mod vest to stik fra et tætsiddende vinduespar
(fig. 13). Vinduerne var smalle og rundbuede og
passer stilmæssigt til den senromanske kirke. På
Storcks forslag til restaurering fra 1887 (fig. 19)
blev der taget udgangspunkt i disse spor, og der
ses to vinduer smallere end de nuværende. De var
også smallere og højere placeret end dem på en
opmåling betegnet som »Bilag til Magdahl Nielsen« (fig. 24). De nuværende vinduer synes altså
at være dem, der er på Magdahl Nielsens bilag,
og der er således en mulighed for, at man under
restaureringen bevidst har valgt at sætte større
vinduer i, end der var belæg for, muligvis også
for at få mere lys ind. Der synes dog i dag at være
lidt tilbage af det oprindelige i smigen forneden
i sydsidens vinduer. Også her kan en anden forklaring være, at der fandtes spor af vinduer fra
flere forskellige perioder, og at man måske til slut
alligevel ikke valgte de ‘oprindelige’. 1766 blev
glasset i fem af kirkens vinduer udskiftet af en
murermester, og man kan måske forestille sig,
at vinduerne ved denne lejlighed også er blevet
gjort større.13 Det kunne i så fald være spor af
disse vinduer, som Magdahl Nielsen fandt.
N. L. Høyen gav 1830 et helt andet bud på
midtskibets vinduer (fig. 7). Han tegnede meget små, romanske vinduer på sit længdesnit set
mod nord, anbragt parvist som de nuværende.102
Det er meget fristende at opfatte tegningen som
en registrering, da vinduerne ser meget romanske ud. Der er dog flere ting, som peger på, at
Høyens tegning blot er en tænkt rekonstruktion.
Tegningen i notesbogen er som nævnt fra 1830,
hvilket er efter Hancks ombygning, hvor de
store gotiske vinduer blev isat. Skulle vinduerne
være korrekte, ville det forudsætte, at Høyen
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Fig. 47. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior of the church, looking east.

havde kendskab til de tidligere vinduer. Der er
desuden flere omtaler og spor af ombygninger af
vinduerne, og det er derfor ikke sandsynligt, at
de oprindelige skulle have været bevaret 1824. I
virkeligheden er Høyens vinduer også mere højromanske end senromanske. Sluttelig har Høyen

indtegnet små vinduer i alle sideskibsfagene –
også i det vestlige fag, hvor der oprindelig var
en dør. Denne dør forsvandt senest ved Hancks
ombygning, og Høyens vindue på dette sted viser, at udformningen af vinduerne må være hans
eget bud.176
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Fig. 48. Kirkens indre set mod øst under Storcks restaurering 1892. Under det trekoblede vindue ses de to bevarede nicher (s. 142). Foto 1892. – Interior of the church, looking east, during Storck’s restoration in 1892. Under the triform
window the two preserved niches can be seen.
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Fig. 49. Indre af kor og korforlængelse set mod øst (s. 142). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior of chancel and
chancel extension, looking east.

Korforlængelsens østgavl har trekoblede vinduer,
hvoraf det midterste er en smule højere end de
flankerende. Alle tre vinduer er slanke og dobbeltsmigede. De rundbuede vinduer afsluttes
oventil med et halvstensstik og et løberprydskifte.
Der findes adskillige oprindelige sten i vinduesstikkene, og den øverste smig har sildebensmønster, som ikke umiddelbart kendes fra andre lokaliteter.177 Vinduerne havde stået tilmuret, men
blev genåbnet i forbindelse med Storcks restaurering. Storck betragtede de eksisterende, blændede
vinduer som oprindelige og mente, at den midterste del af gavlen med vinduerne kunne be-
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vares,178 hvilket altså også i nogen grad blev den
endelige beslutning. Udformningen er meget lig
de trekoblede vinduer i midtskibets vestgavl. De
må derfor betragtes som samtidige.179
Nord- og sydsiden af korforlængelsen har hver
et rundbuet, dobbeltsmiget vindue, der i den ydre
murflugt har to retkantede false. Åbningerne overdækkes af halvstensstik, der mod forlængelsens indre ledsages af et prydskifte af løbere. Nordsidens
vindue, der er tilmuret i lysningen, er i det ydre
nu skjult af sakristiet, men den øverste del kan
ses fra dets loft (fig. 51). Vinduet er oprindeligt
bortset fra sålbænken. Nederst er indsat et lille
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Fig. 50. Buesmigen i korforlængelsens midterste østvindue. Foto Mogens Vedsø 2011. – The splayed arch of
the central east window in the chancel extension.

fladbuet vindue. Det fører ind til sakristiet og er
indsat under Storcks restaurering med det formål,
at varm luft kunne sive ind i sakristiet fra kirkerummet.180 Sydsidens vindue er stærkt ombygget ved restaureringen i 1890’erne. Ved Hancks
ombygning 1824 blev korforlængelsens sydside
som nævnt genopbygget i gule teglsten, og vinduet her er en udokumenteret rekonstruktion fra
Storcks restaurering.181

På korbuen ses kampestensmurværk mod både
nord og syd. Der har formentlig oprindelig været
kampesten på dette sted, men det nuværende synes omsat, formentlig under Storcks restaurering.
I ydermurene er det lige omkring 95 cm højt
både mod nord og syd. Denne del af murværket
må stamme fra den ældre †kirke af kampesten,
og man har altså ved opførelsen af teglstenskoret
også i det indre genanvendt ældre murværk som
sokkel. Kampestensmurværket er foroven afsluttet
med et teglstensskifte af nyere sten og springer en
halv sten frem i forhold til teglstensmurværket.
Dette er forklaret som rester af en skalmuring.183
Korets nordmur er opført i munkeskifte, og den
nederste del, som springer en halv sten frem, er
tilsyneladende helt omsat under Storcks restaurering. Nordmuren har en del uregelmæssige skifter
med mange bindere, især 4.-7. skifte over vinduesnichernes bund mod øst og mellem vinduerne. Mod vest er det 2.-7. skifte over vinduesnichernes bund. Korets sydmur er ligeledes opført
i munkeskifte, som til dels er lidt uregelmæssigt.
Omkring den nederste del og mellem vinduerne
er der flere skifter med mange eller udelukkende
bindere. Lige vest for hvælvpillen ved den tidligere †apsisbue er der en tydelig uregelmæssighed,

INDRE
Det indre af kirken fik sit nuværende udseende
med blank rødstensmur under restaureringen ved
H. B. Storck 1892-94. Bygningen havde da i en
årrække stået pudset og hvidtet, hvilket senest
skyldtes Hancks gotiserende ombygning 1824.182
Nu står kun hvælvkapper og undersiden af apsis- og triumfbuen samt gjord- og arkadebuerne
hvidtet. Dertil kommer undersiden af de trekoblede vinduers stik i korets østgavl. Sakristiet skiller
sig ud ved, at hele rummet er hvidtet.
Koret er som resten af kirkens indre stærkt præget af Storcks restaurering 1892-94. Det består
foruden de to ydermure af den tidligere apsisbue
og korbuen, og heri indgår der to faser. Murene
og de to buer er alle i den nederste del af murværket opført af rå kampesten og granitkvadre,
hvor kvadrene hovedsageligt er anvendt på hjørnerne af buerne. Flere kalkstenskvadre ses i triumfbuen, men nok ikke på oprindelig plads.

Fig. 51. Korforlængelsens nordvindue set fra sakristiets
loftsrum. Foto Mogens Vedsø 2011. – The north window
of the chancel extension seen from the loft of the vestry.
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Fig. 52. Senromansk hvælvpille med senere tilføjet
ribbe i korets sydvestre hjørne (s. 131). Foto Marianne
Goral Krogh Johansen 2010. – Late Romanesque vaultpillar, with rib added later, in the southwest corner of the
chancel.
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som løber over syv til otte skifter ud for den nederste del af vinduet. Murværket ser umiddelbart
velbevaret ud, og uregelmæssigheden kan genfindes i nordsiden. Der kan muligvis være tale om en
tilretning undervejs i byggeriet.
Korets gulv ligger pga. fyrkælderen (s. 156) væsentlig højere end oprindeligt.
Hvælvpillerne i koret er falsede og findes i alle
hjørner (fig. 52). Hovedfalsene udkrages i øst og
vest, så der i toppen opstår et fremspring på én
sten i kvadrat. Da det nuværende hvælv med de
profilerede ribber ikke passer til denne form, har
der formentlig oprindelig været planlagt eller ud
ført en anden type hvælv, muligvis af samme type
som i skibets østfag.184
Den oprindelige apsisbue danner nu overgang
til den senere tilføjede korforlængelse. Den er
uden dekorative led og let spidsbuet. Den har i
dag ikke sin oprindelige form og er antagelig ændret i forbindelse med korudvidelsen.
Langhuset er i det indre opdelt i to fag. De to
fag er indbyrdes forskellige, bl.a. med hensyn til
hvælvenes højde og flere detaljer i forbindelse
hermed. Der ses også i det indre et markant stop
ca. 1 m vest for midterdelingen. Den østlige del
repræsenterer 2. fase af kirkebyggeriet, mens den
vestlige del udgør 3. fase.

Fig. 53a-c. Senromanske hvælvpiller i koret (s. 131). 1:50. a. Nordvestre hjørne set mod vest. b. Nordvestre hjørne
set mod nord. c. Nordøstre hjørne set mod nord. Målt og tegnet af Poul Holsøe. – Late Romanesque vault-pillar in
the chancel. a.The northwest corner, looking west. b.The northwest corner, looking north. c.The northeast corner, looking north.
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Fig. 54. Nordsidens arkaderække set mod øst under Storcks restaurering 1892 (s. 136). Foto i NM, 1892. – The
arcading of the north side, looking east, during Storck’s restoration in 1892.

Midtskibets østre fag har forneden let spidsbuede arkadeåbninger til sideskibene, mens de i det
vestre er rundbuede (fig. 23); foroven har højkirken de parvist anbragte vinduer, som i det ydre
ses over sideskibene. Højkirkemurene er opført i
munkeskifte.
Triumfmuren. Den svagt spidsbuede triumfbue har
som nævnt kampesten og granitkvadre i den
nedre del af vangerne, der har trekvartstensfals
til begge sider. På den nordre vange ses ud mod
skibet et vederlag af teglsten og mod syd et tilsvarende af kalksten, tegl og granit. Der synes at være
tale om et påbegyndt hvælvvederlag, muligvis til
et oprindeligt planlagt hvælv i den senromanske
teglstenskirke eller måske endda i †kampestenskirken. Kampestensmurværket er dog formentlig
ændret i tidens løb, idet der nu også findes en-

kelte teglsten mellem kampestenene (mod syd).
Under Storcks restaurering har »Gjordbuen med
nærliggende Kapper« været taget ned, men i præcis hvor stort omfang vides ikke.185 Henholdsvis
3 og 4 m over gulvet er vangerne kraget frem
på afrundede kvartstens led. Kragbåndet er udformet af to led, et retkantet fremspring over en
afrundet vulst, hvoraf vulsten er af sten, som er
lidt kraftigere end normalsten. Selve buen har
helstensfals og to helstensstik, men spidsbuens
udformning skyldes Storcks restaurering. Buen
var ganske vist tidligere spids, men med en anden udformning.186 Murværket over triumfbuen
er meget uregelmæssigt, især midt på og lige syd
for midten. Buen er tidligere end hvælvet i skibets østfag, hvilket ses på den brede fuge mellem
skjoldbue og triumfmur.
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Fig. 55. Midterpille i arkadebuerne mod nord (s. 133). Foto Marianne Goral Krogh
Johansen 2010. – Central pillar in the north arcade.

Arkadebuer. Arkaderne mellem midtskib og sideskibe er som nævnt forskelligt udformet, ikke
blot med hensyn til buerne, men også selve pillerne. Mod øst er disse enkle og korsformede, og
soklerne har to runde aftrapninger og dertil en
hulkel ovenover. Denne udformning af soklen

gør sig også gældende for midterpillernes vedkommende (fig. 55). Kragbåndet er en sten højt
med lille retkantet led over rundstav. I det vestlige
hvælvfag har pillen mellem de to arkader halvsøjler mod arkadeåbningerne og et ekstra retvinklet fremspring mod sideskibene. På Wandalls

134

Svendborg · Skt. Nikolaj kirke

Fig. 56. Pille i midtskibets søndre sidemur nærmest tårnet. 1:50. Opmåling ved H.Wandall 1886. – Pillar close to the tower in the south side-wall of the nave, 1886.

plan fra 1886 (fig. 10) er der imidlertid halvsøjler
i hele det vestlige fag, mens der på østsiden af
arkadepillen i søndre side kun er stiplet en halvsøjle. Disse halvsøjler synes altså ikke at være
rekonstrueret helt efter Wandalls opmåling.187
Halvsøjlerne går direkte over i en trapezlignende
kapitæl, der slutter retvinklet under kragbåndet.
Soklen er her (og på vestgavlens pillefremspring)
kun udformet med de runde aftrapninger, mens
kragbåndet er kelet på undersiden. Den vestligste
pille i nord adskiller sig dog ved at have en smal
vulst øverst på stenen. Midterpillerne er rektangulære og med et bredt fremspring for gjordbu-

en. Dette fremspring har på hjørnerne trekvartrundstave, og udformningen ligner den såkaldte
Lübische Kante.188 Fremspringet har desuden en
udkragning af den store gjordbue mellem midtskibets hvælv.Vederlaget er udformet med tre led,
nederst en kvartrundstav, derover en hulkel, som
øverst bærer endnu en (udkraget) kvartrundstav.
Hele udkragningen får derved en svungen form.
Fig. 57. Detalje af den østligste pille i hovedskibets sydside. 1:50. Opmåling ved A. Jensen 1949. Danmarks
Kunstbibliotek. – Details of the easternmost pillar on the
south side of the nave, 1949.
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Fig. 58. Arkadepille i nordsiden af midtskibets 2. fag.
1:50. Målt og tegnet af Poul Holsøe. – Pillar in the second bay of the arcade on the north side of the nave.

Selve de falsede arkadebuer er som nævnt, og
i overensstemmelse med Wandalls opmåling fra
1886, let spidse mod øst og runde mod vest. De
østlige har desuden et løberprydskifte over helstensstikket mod midterskibet. De bæres af de
fremskudte pilleled, dog ikke på midterpillerne
og overgangen til koret, hvor de hviler på fremkragede teglstenskonsoller. På Storcks forslag er
alle arkadebuerne indtegnet som rundbuede. Han
regnede altså med, at de måtte have været ens.
Dette er imidlertid ikke tilfældet, men det fandt
Magdahl Nielsen først ud af, da man havde afrenset arkadebuerne for puds. Her viste det sig
nu, at de to østlige buer i både nord og syd var let
tilspidsede.189 Det blev også den form, som disse
to arkadebuer rekonstrueredes med.
Ændringen af arkadebuernes form er imidlertid ikke den eneste, der er sket, siden kirken
blev opført. Både opmålinger og fotografier (fig.
10 og 54) fra Storcks restaurering viser, at det indre bueled var hugget ned i de tre østlige arka-

debuer i begge arkaderækker. Den vestlige havde
beholdt sin, ligesom halvsøjlen her var bevaret.
Dette skyldtes, at orgelpulpituret her fyldte helt
ud i arkadebuen. Behugningen foregik formentlig
1832-34. Det kan enten være på dette tidspunkt
eller under Hanck, at alle buerne fik deres spidse
form. Behugningen af buerne hang sammen med
kirkens daværende gulvniveau, der var betydeligt
højere end det oprindelige såvel som det nuværende niveau, ca. 0,5 m.190 Ved at fjerne inderste
led af buerne fik man derved mere plads under
arkaderne (jf. †lukkede stole s. 196).191 Nogle af
arkadepillerne viste sig under Storcks restaurering
at have ‘skrøbelige’ fundamenter. De bestod af små
løse kampesten, som ifølge Magdahl Nielsen gled
ud ved den mindste berøring. Man valgte derfor
at understøbe de berørte piller med beton.192
	En anden uregelmæssighed er placeringen af
vederlag til buerne. Denne varierer nemlig flere
steder med et til halvandet skifte og kan tages
som udtryk for ændringer i de oprindelige byggeplaner.193
Sydsiden af midterskibet har i høj grad oprindeligt murværk, dog muligvis med omsætning i
gamle sten.
I vestfagets murværk over både nord- og sydsidens arkadeåbninger findes udretningsskifter. I
nord drejer det sig om fem og seks skifter over
henholdsvis øst- og vestdelen. Mod syd er det
tilsvarende seks og syv skifter. Hvad udretningen
skyldes er lidt uklart. Årsagen synes ikke at være
pres fra hvælvene, men man kan måske have fået
problemer undervejs i byggeriet og ville rette op,
før man byggede færdig i højden. Der ses desuden en uregelmæssighed omtrent midt over arkaden i syd, som må være en opretning eller en
sætningsskade, da man ikke normalt ville lave en
fortanding på dette sted.
Det ser ud til, at højkirkemuren er indføjet i
midterpillen mod vest, da der er meget store fuger. Dette markerer hovedskellet mellem anden
og tredje byggefase.
Fig. 59. Nordre sideskibs indre set mod øst under
Storcks restaurering 1892 (s. 138). Foto i NM, – Inte
rior of north aisle, looking east, during Storck’s restoration
in 1892.
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Fig. 60-61. 60. Nordre sideskib, 3. fag fra øst. Fortanding i nordvæggen (s. 140). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2010. 61. Halvsøjle på nordre sideskibs nordmur mellem 1. og 2. fag fra øst (s. 138). Foto Mogens Vedsø
2011. – 60. North side-aisle, third bay from the east.Toothing on the north wall. 61. Half-pillar on the north wall of the north
side-aisle, between the first and second bay from the east.

Nordre sideskibs fire rektangulære fag er overhvælvet med grathvælv, hvis kapper hviler på forlæg i væggene (fig. 59). Alle hvælvene skal ifølge
murermester Henrik Madsen være ommuret pga.
brøstfældighed.194 Storck har ganske vist ikke indtegnet en udskiftning af disse hvælv på sit forslag,
men han nævner i en oversigt fra o. 1885, at de to
vestligste hvælvfag i sideskibene var i meget dårlig stand. Han anbefalede således, at hvælvingerne,
gjordbuen og skjoldbuen ved gavlen skulle ommures. Det kan have vist sig at være nødvendigt
med mere omfattende ommuringer, da man først
var kommet i gang, men også Magdahl Nielsen
omtalte kun de to vestlige i hvert sideskib. Han
skrev dog ved afrensningen af hvælvene i nordre
sideskib, at alle var i meget dårlig stand.195 På de
østligste piller og midterpillerne findes fremkragede konsoller til at bære de spidsbuede gjordbuer. I
de to vestfag af begge sideskibe findes flere bindere

i gjordbuen end i østfagene. Et tegn på at sideskibenes faser hænger nøje sammen med midtskibets.
På nordvæggen bæres gjordbuen mod øst af en
halvsøjle med unggotisk kapitæl (fig. 61) og mod
syd af et retvinklet pilleled (fig. 63). Halvsøjlen
mod nord afviger stærkt fra de øvrige led med
samme funktion og synes ikke umiddelbart at være oprindelig. Den er gennem mange år blevet diskuteret og senest tolket som en senere ændring.196
Murværket bag kapitælen er da også tydeligvis
omsat, og skifterne på hver side af søjlen afviger
nogle steder, især forneden, fra hinanden.197 Ved
nærmere eftersyn kan det dog konstateres, at hele
søjlen er stærkt behugget. Især på kapitælen ses
det helt inde ved ydermuren, at stenen oprindelig
har været større, og man aner en svag profilering
på siden. Størrelsen på basen svarer til udformningen af den retvinklede pille mod syd, og det
kan altså konstateres, at halvsøjlen oprindelig har
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Fig. 62. Nordre sideskibs indre set mod vest (s. 138). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior of north side-aisle, looking west.
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Fig. 63. Retvinklet pille på søndre sideskibs sydmur
mod øst (s. 138). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2010. – Right-angled pillar on the south wall of the
south side-aisle, looking east.

haft samme udformning som i syd. På et senere
tidspunkt er søjlen formet ved behugning af den
oprindelige retkantede hvælvpille.198
Sideskibet har indvendig apsis mod øst overdækket af et halvkuppelhvælv med tilspidset form
(fig. 59). På overgangen mellem væg og hvælv
findes et kragbånd med et retkantet led over en
rundstav. Dette svarer til kragbåndene i skibets
østende. I sydsiden af apsiden findes en fem skifter
høj niche, hvis funktion ikke kendes. Hvis nichen
har fungeret som piscina, er der i dag ingen spor af
et afløb, så en anden funktion er nok mere oplagt.
Som skiftegang i sideskibet anvendes både mun
keskifte og polsk skifte, således at der i den østlige

del bygges i munkeskifte og i den vestlige i polsk
skifte. Overgangen mellem de to skiftegange sker
ca. 1 m vest for midterdelingen med en fortanding
og synes at markere et byggestop (fig. 60). Udredningen af skiftegange er dog ikke helt så enkel,
hvis man går de to vestlige fag lidt nærmere efter.
I det vestligste fag anvendes i den øverste del et
uregelmæssigt munkeskifte, mens der i andet fag
fra vest er polsk skifte og munkeskifte henholdsvis vest og øst for det formodede byggestop. Vest
for vinduet er skiftegangen meget uregelmæssig,
men minder om munkeskifte, mens den øst for
vinduet i det hele taget er meget uregelmæssig.
Der synes altså at være en ændring i byggeriet i
øst-vest gående retning ca. 1 m vest for midterdelingen og i de to vestlige fag ca. halvvejs oppe i
murværket. For vestgavlen i nordre sideskib gælder det samme som for de to vestlige fag, nemlig
at den er påbegyndt i polsk skifte og fuldført i
munkeskifte. Om ændringen i skiftegang markerer et egentligt byggestop eller blot en ændring i
planerne, er uklart. Også i det indre er murværket
i nordre sideskib stærkt restaureret. Tilsyneladende er en stor del af de sten, som befandt sig under
det gamle gulvniveau, udskiftet.199
Søndre sideskib har en stor del oprindeligt murværk og er som det nordre inddelt i fire fag med
grathvælv. Disse er, ligeledes som i nordre sideskib, for de to vestlige hvælvs vedkommende helt
ommuret (se s. 138). Det vestlige hvælv faldt ned
under Storcks restaurering og må have været i
virkelig dårlig stand.200 Også her hviler kapperne
på forlæg i væggene, med fremkragede konsoller
til at bære de spidsbuede gjordbuer på de østligste
piller og midterpillerne, og retvinklede pilleled
på den vestlige pille og på sydmuren. Den øverste
del af halvsøjlerne mod midtskibet er ommuret,
de er sikkert nedtaget sammen med den inderste
fals af arkaderne. Mod øst findes som i nordre
sideskib en indvendig apsis med halvkuppelhvælv af samme type som i nord. Kragbåndene
og placeringen af en lille niche i sydsiden svarer
ligeledes til forholdene i nordre sideskib. Søndre
sideskib har tilsyneladende oprindeligt gulv i apsis med trinforkant ud mod det nuværende gulv.
Alterbordet (jf. s. 172) er ligeledes delvis oprindeligt (fig. 64).201
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Fig. 64. Glasmaleri i søndre sideskibs apsis, 1940, udført af Kræsten Iversen. Den hellige Birgitta (s. 168). Muret
alterbord med oprindelige dele (s. 140). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Stained glass window in the apse of the south
side-aisle, 1940, by Kræsten Iversen. St Birgitta. Brick-built altar (with original parts).
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Fig. 65. *Lydpotte udtaget fra korforlængelsens nordvæg over det tilmurede vindue (s. 143). I Svendborg
Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – *Resonance
pot taken from the north wall of the chancel extension, above
the walled-up window.

Magdahl Nielsen nævner, at man har sparet på
beholdningen af nye munkesten, fordi hvælvene
ved restaureringen blev opmuret af tynde sten.202
Desværre fremgår det ikke, om det er alle de nymurede hvælv, det drejer sig om, men midtskibshvælvene repareredes først senere, så der er nok
tale om sideskibshvælvene.
Ca. 1 m vest for midterdelingen findes samme
fortanding som i nordre sideskib. Den går i hvert
fald op til underkanten af vinduet, og på østsiden af fortandingen er murværket i munkeskifte,
mens det vest for er i polsk skifte. Over fortandingen synes der vest for vinduet at være lidt
uregelmæssigt munkeskifte og ellers uregelmæssigt polsk skifte. I det vestlige fag er der forneden
polsk skifte, mens der foroven på begge sider af
døren og oven over den er uregelmæssigt munkeskifte. Vestgavlen har udelukkende polsk skifte.
Placeringen af fortandingen og ændringerne i
skiftegang svarer til dem i nordre sideskib, og fortandingen i øvrigt også til den uregelmæssighed,
der ses i højkirkens udvendige langmure.
Midtskibets vestgavl præges i dag af den store
tårnbue, som nu åbner sig ind mod tårnrummet.

Buen skærer de trekoblede vinduer, som tidligere
har prydet vestgavlen før tilføjelsen af tårnet. De
tre rundbuede vinduer, hvoraf det midterste er
højere placeret end de andre, har halvstensstik og
løberprydskifte. De trekoblede vinduer er meget lig dem, der er i den tilføjede korforlængelses østgavl. Skiftegangen er polsk forneden, men
går over i noget, der stedvis er munkeskifte, men
stedvis også meget uregelmæssigt murværk med
mange løbere.
I det indre er korforlængelsens nordmur opført i
munkeskifte, som stedvis er noget uregelmæssigt,
dels med for mange løbere, dels med for mange
bindere. Ind mod den tidligere †apsisbue findes
i 192 cm’s højde et udretningsskifte af kantstillede bindere. I korforlængelsens nordmur findes
en enkelt glaseret sten.
Sydmuren i korforlængelsen er opført i munkeskifte, men stort set alt murværk er som nævnt
fra Storcks restaurering.
Østgavlen er opført i munkeskifte, men meget
store partier af stenene er udskiftet i forbindelse
med Storcks restaurering. Lige over gulvet findes
to spidsbuede nicher regelmæssigt placeret under det midterste og det sydlige af de trekoblede
vinduer. Under det nordre vindue er murværket stærkt omsat,203 og det kan således ikke afgøres, om der evt. har været en tredje niche.204
Felterne er 81 cm høje, halvstens dybe og har
både på vanger og buer trekvartrundstave. De er
pga. de spidse buer tolket som senere tilføjelser.
Murværket omkring dem bærer dog ikke præg
af, at der skulle være tale om et senere indgreb.
Magdahl Nielsen mente, at den midterste var en
tilmuret åbning, men i det ydre ses ingen tilsvarende spor.205 Østgavlen er ganske vist udvendig
stærkt omsat ved restaureringen, men dette skal
være sket i overensstemmelse med opmålinger
af den gamle østgavl. Der er formentlig i stedet
tale om oprindelige nicher, som nok var dybere
end nu, men som siden er tilmuret. Et fotografi
fra 1892 (fig. 48), inden restaureringen for alvor
kom i gang i det indre, viser da også en væsentlig
dybere niche under det midterste vindue, men
det er svært at afgøre, om det er en udhugning i
forbindelse med restaureringen eller en oprindelig situation.206
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Fig. 66. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior of the church, looking west.

Korforlængelsen har mod øst falsede halvstens
hvælvpiller, som bærer skjoldbuerne, mens der
mod vest er meget brede, let aftrappede konsoller
ca. 1 m øst for gjordbuen (den gamle †apsisbue).
Hensigten med disse konsoller er uklar. Pillerne
synes ikke at være i forbandt med murværket og
kan være indbygget på et senere tidspunkt. Der
ses i korforlængelsen spor af hvælv (fig. 142), som
oprindeligt var planlagt med lavere rejsning, men
det skal muligvis bare ses som en finjustering.

Sporene ses mod nord, syd og øst som uregelmæssige løbere, der antyder et andet forløb.
Over det søndre vindue i korforlængelsens trekoblede vinduer er indmuret fire lydpotter. De er
anbragt i to rækker med en i den øverste og tre i
den nederste. Om noget tilsvarende har eksisteret
over det nordre vindue, kan pga. senere ommuringer ikke afgøres. Der er dog tidligere fundet
en enkelt lydpotte (fig. 65) over det tilmurede
vindue i korforlængelsens nordvæg.207
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Nedrivningen af †apsis og opførelsen af korforlængelsen må på grundlag af de trekoblede
vinduers lighed med vestgavlens tilsvarende an
tages at være omtrent samtidig med disse og
dermed formentlig afslutningen på byggeriet.
Alle seks vinduer er rundbuede og meget ensartede.
Arkitektoniske forudsætninger
og datering
Skt. Nikolaj Kirke tilhører en gruppe af sen
romanske teglstenskirker, som har nære forbindelser til det samtidige teglstensbyggeri i Nordtyskland. Selv om det første teglstensbyggeri i
Nordtyskland og Danmark antages for at være
begyndt nogenlunde samtidig lige efter midten
af 1100-tallet med fælles inspiration fra Lombardiet,208 synes der dog først fortrinsvis at være tale
om to forskellige stilarter med detaljer, som ikke
var helt identiske.209 Sidenhen udviskedes forskellene, efterhånden som man begyndte at låne fra
hinanden, og stilarterne kan da ikke altid adskilles. De tre bykirker i Eutin, Altenkrempe og
Mölln i Østholsten og Lauenburg er nære slægtninge til Skt. Nikolaj, men derudover er også påvist forbindelser til hovedmonumentet i Nordtyskland inden for stilarten, den romanske del af
domkirken i Lübeck. Forbindelserne kan enten
være gået direkte eller måske via †Skt. Johannis
Kirke ligeledes i Lübeck. Endelig kan inspirationen fra de nordtyske kirker også være gået over
Sønderjylland.210
Selve opbygningen som treskibet basilika bygget
efter det bundne system har klare paralleller i den
senromanske teglstensarkitektur i Nordtyskland,
hvilket gennem tiden har været påvist af adskillige forskere.211 Konstruktionen af det indre med
arkaderne og placeringen af vinduerne i højkirken med to parvist anbragte vinduer for hvert
hvælvfag kan ligeledes genfindes i den nordtyske arkitektur. I det ydre svarer dekorationerne
med forskelligt udformede friser til dem, der ses
på de ovennævnte kirker. Dog findes der på Skt.
Nikolaj langt flere forskellige dekorationer på én
gang end på de nordtyske kirker, hvilket viser en
fordanskning af elementerne.184 Både krydsende

rundbuer, rudefriser og savskifte fandtes på de
romanske dele af domkirken i Lübeck, som blev
påbegyndt 1173, og som formentlig har været i
brug o. 1200.212 Det anses desuden for et nordtysk træk, at korportalen er placeret i et fremspring og ikke har nogen tympanon. Igen kan
domkirken i Lübeck trækkes frem som et eksempel på en kirke med en lignende portal siddende
i et fremspring.213
Datering. Ovennævnte træk skal naturligvis ind
drages ved en datering af Skt. Nikolaj Kirke
i Svendborg. Vigtigt i den forbindelse er, at de
krydsende rundbuer optræder tidligere i Nordtyskland end i Danmark. Dekorationerne og
portalen i fremspringet kan genfindes flere steder
i Danmark, således på Lolland-Falster og Møn,
hvor mange kirker synes at være Skt. Nikolajs nærmeste slægtninge inden for landets nuværende grænser. Eksempler er Borre på Møn,
Sakskøbing og Stubbekøbing samt en lang række
landsbykirker, som dog formentlig er en smule
yngre end Skt. Nikolaj, men desværre også vanskeligt daterbare.214 Nærmeste holdepunkt må
fortsat være domkirken i Lübeck, som med en
første anvendelse antagelig o. 1200 må sætte påbegyndelsen af Skt. Nikolaj til første fjerdedel af
1200-tallet. Herefter følger midtskib og sideskibe
i to faser med afslutning mod vest og en korforlængelse. Da skibets vestgavl og korforlængelsens østgavl har meget ensartede trekoblede og
rundbuede vinduer, synes afslutningen af kirken
at ligge før Løgumklosters østgavl, hvis øvre trekoblede vinduer er let spidsbuede. Undervejs i
byggeriet ændrede man på planerne både udvendig og indvendig, hvilket ses af skift i dekorationer, former m.m. Dertil er sideskibene bygget op
mod korets lisener, hvilket kunne tyde på, at sideskibene enten ikke har været planlagt fra begyndelsen, eller at de er blevet opført med en revideret plan. De hænger dog som påvist nøje sammen
med midtskibets udformning. Ovennævnte taget
i betragtning må afslutningen på byggeriet af den
senromanske Skt. Nikolaj således sættes til anden
fjerdedel af 1200-tallet, og muligvis først hen o.
1250.
Fra kirken findes en række TL-dateringer og
proveniensbestemmelser af ler (se s. 165).215
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Middelalderlige ændringer og
tilføjelser
De middelalderlige ændringer og tilføjelser omfatter
hvælv i midtskibets øst- og vestfag samt i kor og
korforlængelse, et sakristi på nordsiden af korforlængelsen, et vesttårn og muligvis et †våbenhus
anbragt ved østenden af nordre sideskib.
Midtskibets hvælv.216 Østfagets hvælv er et seksdelt ribbehvælv med nedløb mellem vinduerne.
Ribberne er trekløverformede og kraftigere end
de øvrige i kirken. De har stenene malet på i rødt
og gult. Hvælvet er kubeformet og antagelig et
ringmuret helstenshvælv.217 Det anføres i forbindelse med nyere undersøgelser, at de parvist
anbragte vinduer i midtskibet ikke harmonerer
med hvælvenes udformning. Dette tyder på, at
der fra begyndelsen har været planer om en anden type hvælv. Her foreslås et grathvælv af samme type som i sideskibene. Den midterste gjordbue skulle også stamme fra disse planer.218 I så fald
er disse enten udskiftet senere til de nuværende,
eller også er de aldrig blevet opført. Imidlertid er
der mulighed for, at skibets østlige hvælv er opført sammen med eller i forlængelse af afslutningen på kirkebyggeriet, evt. relativt kort derefter.
Det kunne se ud til, at der har været planlagt et
tilsvarende hvælv i det vestlige fag og i koret.
Herefter fulgte hvælvet i skibets vestfag, som er
et seksdelt ribbehvælv med spinklere ribber end i
østfaget, og ribberne har desuden en anden form,
idet de er tilspidsede med indskæringer ved skulderen (fig. 47). De har en parallel i f.eks. sakristiet
ved Vor Frue Kirke, Århus, som i underetagen har
et rum med fire hvælv.219 Mellem vinduerne har
hvælvet som i østfaget nedløb, som dog når knap
så langt ned, og som har en lidt anden udformning pga. ribben. Også her er det formentlig et
ringmuret helstenshvælv.
Korhvælvet er et ottedelt ribbehvælv. Ribberne
er spinkle og næsten magen til dem i korforlængelsen. Der er dog også en vis lighed med ribberne
i skibets vestfag, ligesom sakristiets ribber minder
noget om dem i både kor og korforlængelse.220
Der er ikke noget nedløb mellem vinduerne som
i skibets to hvælvfag. Her udgår tværribberne fra
korets nord- og sydvægge uden konsoller. Hvælv-
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pillerne mod korforlængelsen er senromanske af
udformning, mens næste sæt hvælvpiller på overgangen til skibet er mere forenklede. Hvælvet
i koret udgår mod øst fra den spidse gjordbue,
som formentlig blev ommuret i forbindelse med
byggeriet af korforlængelsen. Hvælvet kan derfor
tidligst være fra dette tidspunkt. Hvælvpillerne i
koret er i øvrigt betydeligt lavere end i østfaget
af skibet. Dette harmonerer fint med, at korets
ydervægge nok oprindeligt var lavere (s. 114) og
et tidligere (planlagt) hvælv tilpasset denne højde.
Med opførelsen af skibet og korforlængelsen blev
koret forhøjet, og man valgte nu en anden type
hvælv.
Korforlængelsen adskiller sig ved at have et firdelt
ribbehvælv, formentlig fordi dette fag er rektangulært og smalt, ligesom det enlige vindue ville
være i vejen. Ribberne er spinkle og minder om
korets, og Vilhelm Lorenzen hævder, at kapperne
kun er halvstens tykke, hvilket også skulle gøre
sig gældende for korets hvælv.221 På Wandalls
opmåling ser der ikke ud til at være forskel på
kapperne, dog synes kapperne i skibets østfag at
være en anelse tykkere end resten. Ribbeprofilernes lighed med korets tyder på samtidighed, og
begge minder om vestfagets ribber. Der er dog
også lighed med sakristiets ribbeprofiler, og de to
korhvælv er kommet til sent i forløbet.
Datering af hvælv. Af de fire hvælv er skibets
østhvælv typologisk det ældste, og det harmonerer med hvælvpillernes udformning. Hvælvet
skal som nævnt muligvis sættes i forbindelse med
afslutningen på byggeriet af den senromanske
kirke eller perioden umiddelbart derefter og må
således dateres til perioden 1250-1300. Hvælvet
i vestfaget af skibet synes at følge derefter med
ribber, som er af en lidt yngre type og må tilhøre 1300-tallet. Koret har i alle fire hjørner tilskårne afslutninger på hvælvpillerne, som tyder
på, at man har planlagt ribber i stil med dem i
østre fag af skibet. De har muligvis også været der
i koret, men er i så fald siden erstattet af et lidt
senere hvælv, hvis ribber minder noget om dem
i skibets vestfag. Uregelmæssighederne kan også
afspejle en ansats til et hvælv, der gøres færdigt
senere med en lidt anden udformning. Hvis den
tidligere apsisbue som ovenfor anført er ændret i
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forbindelse med opførelsen af korudvidelsen, og
hvælvet i koret således derfor er samtidigt med
eller senere end korudvidelsen, kan man forestille
sig, at vestfag, kor og korforlængelse har fået nye
hvælv på omtrent samme tidspunkt og med vestfagets som det ældste. Hvælvene i kor og korforlængelse må derfor også dateres til 1300-tallet.
Hvis vestfagets hvælv som ovenfor foreslået er en
smule ældre end hvælvene i de to korfag, og hvis
sidstnævnte i stedet er mere samtidige med sakristiets hvælv, kan dateringen for korets og korforlængelsens hvælv være sent i 1300-tallet eller
måske lidt ind i 1400-tallet.222
Hvis dateringen af hvælvene skal indpasses i
bygningshistorien, kan man forestille sig den mulighed, at man har begyndt hele byggeriet af kirken med at ombygge apsiden i tegl og opføre nyt
kor samt østfaget af midtskibet med sideskibe. På
et tidspunkt under byggeriet kan apsis være styrtet ned og have taget et evt. hvælv over koret med
sig. Det ville forklare, at man erstatter apsis med
en korforlængelse forholdsvis kort tid efter byggeriet af østdelen. Det kan ligeledes forklare det
markante stop i byggeriet, som så tydeligt ses vest
for midterdelingen af skibet, og som giver sig til
kende i flere forskelle mellem de to dele. Man har
holdt en pause med skibet for at rydde op efter
hændelsen, og måske er man endda også begyndt
at bygge korforlængelsen i stedet for apsiden.
Derefter har man fortsat med skibets vestfag. Som
afslutning eller relativt kort derefter indbyggede
man hvælv i skibets østfag og sidenhen i vestfaget samt i kor og korforlængelse. Denne tolkning
kan også forklare ligheden mellem hvælvet i koret
og skibets vestfag. Alternativt kommer hvælvene
i koret og korforlængelsen til lidt senere, enten
lige før eller samtidig med opførelsen af sakristiet.
Dateringen af hvælvene i kor og korforlængelse
stemmer med, at der i koret har været planlagt
eller opført en anden type hvælv end den nuværende. Dertil er hvælvpillerne i korforlængelsen
formentlig ikke i forbandt med ydermurene (se s.
143) og derfor også her en tilføjelse.
Hvælvene repareredes 1754, hvor der indkøbtes bjælker, jernkiler og ankre til at binde ‘hvælvingen’ op med. De indbyggede hvælv havde
med tiden presset ydermurene udad, og man har

således forsøgt at binde ydermurene sammen.
Hvilken hvælving, det drejede sig om, nævnes
ikke, men i koret fandtes en bjælke, på hvilken
der stod »Indlagt 1754«. Det betyder i hvert fald,
at denne del af bygningen må have været omfattet af reparationerne. Der indkøbtes ved samme
lejlighed materialer til at male hvælvene.77
I senmiddelalderen, formentlig i slutningen af
1400-tallet, opførte man et sakristi på nordsiden
af korforlængelsen. Sakristiet er rektangulært med
største udstrækning øst-vest og bygget op mod
de eksisterende stræbepiller på korforlængelsen
og sandsynligvis oprindelig i to stokværk. Soklen
er af glatte granitkvadre, som er nye og indsat under Storcks restaurering.223 Murværket er opført
af munkesten i munkeskifte og afsluttes foroven
med en gesims af to aftrappede led af bindere.
Østsiden synes i ca. 1 meters højde at have oprindeligt murværk, mens resten er skalmuret med
nye sten under Storcks restaurering. Nordsiden
har oprindeligt murværk i de nederste fem til
seks skifter, mens området omkring vinduet i
hele bredden ligeledes skyldes Storck. Over vinduet og i gavltrekanten findes igen oprindeligt
murværk. Vestsiden er næsten udelukkende fra
Storcks restaurering, dog synes gesimsen og fire
til fem skifter derunder oprindelige.
Mod øst ses i nederste stokværk en fladbuet
blændet lysåbning med halvstensstik tilmuret i
plan med facaden. Den er 80 cm høj, og den har
stik med gamle sten, mens vangerne har både nye
og gamle sten. Indvendig er der på østvæggen
spor af et tilsvarende halvstensstik, ligesom der
nord herfor spores yderligere et stik af en i øvrigt
helt forsvundet åbning. Stikkene dukkede frem
under den sidste fase af Storcks restaurering.185
På nordgavlen ses nederst tre blændede åbninger (fig. 67), som er regelmæssigt anbragt i forhold til gavlen, men lidt skævt i forhold til vinduet ovenover. Alle tre blændede åbninger har halvstensstik og er tilmuret i plan med facaden. Den
midterste er højest og spidsbuet, 105 cm høj, og
er en blændet dør. De to lave er fladbuede og formentlig vinduer. Før Storcks restaurering sås kun
det midterste stik (fig. 13 og 19), men ingen flankerende spor. De to fladbuede stik må altså være
dukket op under restaureringen. Dette synes at
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Fig. 67. Nordgavl af sakristi med tre tilmurede stik (s. 146). Foto Marianne Goral
Krogh Johansen 2010. – North gable of the vestry with three walled-up relieving arches.

blive bekræftet af Magdahl Nielsen, der rapporterede til Storck, at man fandt forskellige tilmurede stik, udmuringer og afhuggede flader.224 Det
midterste stik kan være identisk med den dør på
nordsiden af sakristiet, som under Hancks ombygning mures til.225 Det høje stik harmonerer
ikke så godt med den indvendige højde på rummet, men formentlig har selve døråbningen her
været afsluttet med et fladbuet stik, som lå lavere.
I det indre ses på nordvæggen over det hævede

gulv spor af de fladbuede stik fra vinduerne. De
lave blændinger er 69 cm brede indvendig mod
ydersidens 64-65 cm. Forskellen i bredde skyldes
en fals mod det indre. Der kan muligvis til dels
være tale om en rekonstruktion. De tre blændede
åbninger er to vinduer og en dør, der gav adgang
til et understokværk i sakristiet, som i en periode
har været i to stokværk.226
Over blændingerne findes et spidsbuet vindue.
Det har to retkantede false og er afsluttet med et
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Fig. 68. Sakristiets indre set mod nordøst. Over gulvet ses stikket, der også findes i det
ydre (s. 146). Fremspringet mod nord og øst er formentlig der, hvor gulvet har været
placeret i det to stokværk høje sakristi (s. 149). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior
of the vestry, looking northeast. Above the floor traces of the arch can be seen, as they can on
the exterior.The projection to the north and east is probably where the floor was situated in the
two-storey-high vestry.

halvstensstik.Vinduet kan have noget oprindeligt
i sig, da det har ældre sten i stikket.
Der har i østsidens overstokværk (se ndf.) eksisteret et †vindue, som 1839 blev skiftet med ‘et

nyt og større’.79 Der ses i dag intet spor af et sådant vindue på østsiden, og der kan ikke gives
nogen datering af det. Murværket omkring den
blændede lysåbning i understokværket synes som
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ovenfor nævnt stærkt præget af Storcks restaurering. I forbindelse med den omfattende restaurering og opretning af korforlængelsens østgavl
har man formentlig ommuret sakristiets østside.
Vinduet kan være forsvundet ved denne lejlighed, men det er dog mere sandsynligt, at det er
forsvundet tidligere.
Nordgavlen afsluttes oventil af en kamtakket
gavl, hvor gavltrekanten prydes af tre højblændinger over to savsnitfriser ved fodlinjen. Gavlen
har desuden to stræbepiller.
På vestsiden fører en trappe op til en højt placeret fladrundbuet dør. Døren og et rundbuet
vindue herover er indsat ved restaureringen (se s.
161 f.).
I korforlængelsen findes mod nord en rundbuet dør med halvstensstik og binderprydskifte.
Døren fører ind til sakristiet og er indsat ved
Storcks restaurering, men må have haft en forgænger på samme sted (se s. 161). Vest for denne
dør findes en rundbuet niche. Den er 79 cm høj
og 74 cm bred og indrammes af et stik af afrundede bindere. Der ses behuggede sten, hvilket
måske kan stamme fra afhugning af puds. Murværket omkring nichen er lidt uregelmæssigt, og
funktionen er ukendt. Der kan være tale om en
dør til sakristiets mulige understokværk.227
Sakristiets indre (fig. 68) fremstår i dag pudset med helstens fremspring og skjoldbuer, der
hviler herpå. I nord og øst har fremspringet en
højde svarende til underkanten af det nordre
vindue. Der har sandsynligvis også været et mod
vest, som nu er hugget bort. Mod syd findes kun
skjoldbuen, der er udspændt mellem to stræbepiller på korforlængelsen. Fremspringet angiver
formentlig placeringen af etageadskillelsen mellem de to stokværk. Rummet dækkes af et krydshvælv, der er samtidigt med sakristiet. De pæreformede ribber har visse ligheder med dem i kor
og korforlængelse.
Tårn. Ligeledes i senmiddelalderen, formentlig i
første halvdel af 1500-tallet, opførtes et kvadratisk
tårn ved skibets vestende.
Det fire stokværk høje tårns syld er i varierende højde muret af kamp; dette gælder også
trappehuset på sydsiden. Kampestenene indgik
formentlig oprindelig ikke i så stort omfang (fig.
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13-15). Nordsiden har op til fem skifter af kampesten, mens vest- og sydsiden har et enkelt eller to
skifter. Over kampestenene rejser kassemurene228

sig i tegl lagt i munkeskifte. Østmuren er tyndere
end de øvrige ydermure og hviler på midtskibets vestgavl samt en aflastningsbue ind mod tagrummet. Tårnet er afsluttet med en gesims af to
halvstens fremspring. Det er uklart, hvor gammel
denne gesims er.229 Tårnets oprindelige afdækning kendes ikke, men det 1763 nedrevne spir77
kan have været middelalderligt.
	Alle fire facader er i det ydre præget af Storcks
restaurering, især i underste stokværk. På østsiden er kun en del af andet mellemstokværk og
hele klokkestokværket synligt over midtskibets
tag. Begge disse stokværk har i vid udstrækning
oprindeligt murværk, dog med enkelte mindre
partier af nyere sten.
Nordfacaden ser ud til at være gået næsten fri
i underste stokværk bortset fra det nederste af
nordvesthjørnet.230 Der anes dog en svag forskel
i murværket, således at de første 8-10 skifter over
kampestenene muligvis er en anelse forskellige
fra det oprindelige murværk ovenover. Det kan
være murværk, der er skalmuret med gamle sten.
I de tre øvre stokværk er størstedelen af murværket oprindeligt, kun mindre partier synes udskiftet. Øvrige variationer i stenfarve synes blot at
repræsentere forskellige leverancer af teglsten.
Før Storcks restaurering fremstod vest- og sydfacaderne i dårlig stand.228 Vestfacaden har således
næsten udelukkende murværk fra restaureringen
i den nederste del, helt op til ca. 1 m over vinduets sålbænk. Første mellemstokværk har i vid
udstrækning oprindeligt murværk bortset fra udbedringen af en markant revne,228 som begynder i
andet mellemstokværk. Umiddelbart over revnen
er der anbragt en enkelt rå kampesten, som synes
indsat senere som forbandt hen over revnen. Et
uregelmæssigt parti af murværket omkring stenen fortsætter hen til tårnets nordvesthjørne og
ser ud til at være sekundært. Reparationen kan
ligesom stenen stamme fra en udbedring af revner i vestsidens murværk.
Sydfacadens underste stokværk er meget forskelligartet med hensyn til sten, hvilket især er
tydeligt på trappehuset. Murværket ser ud til at
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være nyt i næsten hele den nederste del op til
stikket over vinduet. Muligvis findes der lidt oprindeligt murværk øst for vinduet. Det nye murværk forløber i en skrå linje ned mod sydvesthjørnet, der synes forholdsvis velbevaret. I første
mellemstokværk er størstedelen af murværket
oprindeligt, kun mindre partier eller enkelte sten
synes udskiftet. Det samme gør sig gældende for
andet mellemstokværk og klokkestokværket, der
dog har enkelte partier fortrinsvis ved hjørnerne,
som synes udskiftet, formentlig ved Storcks restaurering.
Den nuværende hovedindgang til tårnrummet
i tårnets vestfacade er en fladbuet, falset dør, som
afsluttes med halvstensstik og binderprydskifte
(fig. 21b). Døren må have været oprindelig, men
går i sin nuværende udformning kun tilbage til
Storcks restaurering. Her blev den nyopført med
en udformning, som Magdahl Nielsen mente, var

Fig. 69. Trappe til første mellemstokværk i tårnet (s.
151). 1:100. Opmåling ved I. Arthur-Nielsen 1962. –
Staircase to the first landing in the tower.

den oprindelige.144 Der ses dog ingen spor af den
på Wandalls opstalt (fig. 15b). Over døren findes
et spidsbuet vindue, hvis yderste fals tillige indfatter døren.Vinduet har tre udvendige retvinklede
false uden stavværk. Foroven er vinduet afsluttet
med et helstensstik opmuret af vekselvis en løber
og to bindere. Dertil kommer et løberprydskifte.
Stikket over vinduet og ca. to tredjedele af vangerne ser ud til at være oprindelige, hvilket også
bekræftes af opmålinger (fig. 15b) og beskrivelser.231 Vinduet synes altså at være rekonstrueret
på temmelig sikkert grundlag.
På sydsiden findes i underste stokværk et vindue med to false. Det afsluttes med helstensstik
opmuret af vekselvis en løber og to bindere samt
løberprydskifte. Vinduet er nu er muret til i lysningen. I det indre er der ligeledes to false, men
her er vinduet blot afsluttet af et halvstensstik.
Størstedelen af sydsidens spidsbuede vindue synes at være oprindeligt, hvilket bekræftes af Wandalls opstalt (fig. 14). Her var der dog sekundært
indsat et lille vindue i bunden af det gamle.
Nordsiden har i andet mellemstokværk en lys
åbning. Denne lysåbning har aftrappet overdækning og fladbuede blændinger indvendig. En
tilsvarende lysåbning findes på sydsiden af andet
mellemstokværk.
Østsiden har kun åbninger i klokkestokværket
i form af to store, fladbuede glamhuller. De har
hver en halvstensfals og fladbuet overdækning.
Under stikket findes yderligere en halvstensfals.
Glamhullerne findes på alle fire sider af klokkestokværket, men på østsiden er de placeret med
lidt større indbyrdes afstand end på de øvrige sider, da midtskibets tagryg når helt op til underkanten af glamhullerne.
Mellem glamhullerne og tårnhjørnerne er i nord
sidens klokkestokværk indsat to konsolsten et par
skifter under glamhullerne.232 Konsolstenene (fig.
70) er formentlig af kalksten og udformet som
ansigter over en karnisformet underdel. Denne
underdel er ligesom stenenes sider sekundært behugget. I murværket omkring konsollerne ses uregelmæssigheder, som tyder på, at de er sekundært
indsat i tårnets murværk. Hvornår det er sket,
vides ikke. Konsollerne er middelalderlige, men
svære at datere nærmere, fordi de savner dater-
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ende træk. De er dog med sikkerhed ældre end
tårnet. De er antagelig genanvendt fra en anden
bygning, og inden behugningen har konsollerne
formentlig fungeret som hvælvkonsoller. De kan
muligvis stamme fra †Gråbrødre Kloster, hvor
der i kirken var anvendt kalksten til detaljer. I så
fald kan konsollerne været indsat i Skt. Nikolajs
tårn efter nedrivningen af †Klosterkirken 1828.
Tårnet er i det indre stærkt præget af Storcks
restaurering. En stor del af murværket er skalmuret, ligesom alle etageadskillelser er udskiftet
1892-94.233
	Vest- og nordmurene er skalmurede og har til
syneladende ikke meget oprindeligt murværk til
bage. Mod syd er et område af murværket øst
for vinduet oprindeligt. Den østligste del af murværket i nord og syd er dog skjult bag orgelpulpituret (se s. 202). Tårnrummet overdækkes af et
krydsribbehvælv, der er indbygget af Storck på
oprindelige, bevarede vederlag. I sydmuren over
vinduet ses spor af et hvælv (fig. 11), og det er
foreslået, at tårnet har haft vederlag til hvælv,
men formentlig uden at byggeriet blev udført.234
Konsollen i nordøsthjørnet har aftryk af en anden
ribbe end den nuværende, hvilket muligvis kan
tages som udtryk for, at der har været et hvælv
ældre end det eksisterende. Det nuværende kan
i så fald være en afløser for et ældre, som i givet
fald blev revet ned på et ukendt tidspunkt. Det
har dog været forsvundet 1755, hvor kirkens daværende sognepræst, Nicolai Reiersen, berettede,
at tårnet intet hvælv havde.235
Tårnbuen er uden fals. Over orgelpulpituret,
omtrent hvor selve buen begynder, har den et no
get uregelmæssigt halvstensstik. Dette stik går over
i et helstensstik, så et halvandenstensstik, og øverst
er spidsbuen igen med helstensstik, alt sammen
meget uregelmæssigt muret.
I sydvæggen, nær østhjørnet, giver en falset,
rundbuet dør adgang til trappen, der forneden
er en vindeltrappe (fig. 69). Trappecylinderen er
i den nederste del fortrinsvis opført i løberskifte
med udglattede fuger, og den er dækket af et fladt
opadstigende loft af løbere på højkant. Omtrent
i den højde, hvor tårnrummets kampestensmurværk slutter, skifter trappen til flade, vandrette stik
med en spindel af en halv sten. Den er således i
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Fig. 70. Konsol af kalksten på tårnets nordside (s. 150).
Foto Mogens Vedsø 2011. – Limestone corbel of on the
north side of the tower.

resten af højden en spindeltrappe. Fugerne er her
med dobbelte riller. Hele trappen er i det indre
meget uregelmæssigt opmuret næsten udelukkende af løbere. Skiftet i opbygning og fugning
markerer muligvis et stop. Trappen udmunder i
første mellemstokværk, hvor der findes en fladrundbuet dør med halvstensstik.
Fra første mellemstokværk fører en dør ind til
loftsrummet over hvælvene. Den fladbuede niche
fra tårn til loft synes oprindelig ind mod hvælvene, mens selve døren ikke er det. En trætrappe
fra 1892-94 fører op til andet mellemstokværk.
Fra andet mellemstokværk findes en trætrappe
til klokkestokværket. Også denne trappe er fra
Storcks restaurering.
Korforlængelsens østre gavltrekant blev fornyet i
senmiddelalderen, formentlig o. 1500. Den prydes af et korset kors under fem blændinger med
trappestik, de tre midterste tvillingdelte. De to
østre stræbepillers øverste afsæt kan være samtidige med gavltrekanten, der blev helt nymuret
ved restaureringen 1892-94 (jf. s. 121).
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	Et †våbenhus på korets nordside i forlængelse af
nordre sideskib var muligvis senmiddelalderligt,
men synes ikke omtalt før 1692.13 Tilbygningen
ses indtegnet på en plan fra o. 1750 (fig. 71), hvor
det er placeret på korets nordside i forlængelse
af sideskibet. Man kender ikke dets udseende på
dette tidspunkt, men efter Hancks ombygning
1824 fremgår det af både tegninger, fotografier
og opmålinger, at det har været sammenbygget
med nordre sideskib som et ekstra fag, dog kun i
det ydre (fig. 42).Våbenhuset var i det indre klart
adskilt fra sideskibet med dettes oprindelige østmur (fig. 10). Der synes ikke at have været hvælv
i våbenhuset, og Magdahl Nielsen skrev da også
ved nedrivningen, at man nedtog loftet.236
	Våbenhuset er i 1800-tallet blevet anvendt først
som materialhus og siden som ligkapel og kaldtes
også indimellem både materialhuset og lighuset.
Det blev revet ned ved Storcks restaurering, og
Storck gav ikke noget bud på dateringen af det.
Nedrivningen var formentlig begrundet i et ønske om at frilægge den senromanske portal.
Eftermiddelalderlige istandsættelser og restaureringer
Istandsættelser i 1600-tallet
Kirkens ældst bevarede regnskaber er fra 1674.
I regnskaberne er det muligt at følge større og
mindre istandsættelser af kirken. En kirkebygning
som Skt. Nikolaj Kirke har krævet både løbende
vedligeholdelse og med jævne mellemrum mere
omfattende restaureringer.
Hans Tømmermand opsatte 1678 en skillevæg
i det ‘lille kapel’ ved prædikestolen, hvor præsten
sad. Der er formentlig tale om det afskildrede
rum i nordre sideskibs østende, der er indtegnet
på fig. 71, og hvorigennem der var opgang til
prædikestolen.13
I slutningen af 1600-tallet var kirkebygningen
i dårlig stand, og i 1680’erne foregik der flere
istandsættelser af varierende omfang. 1680 indkøbtes der 1000 tagsten og 2000 mursten, og
man aflønnede en murermester, hvilket tyder på,
at man også fik sat gang i arbejderne. 1682 var en
større privat donation muligvis med til at sætte

gang i nye arbejder. Donationen var på 50 sletdaler og kom fra Margrethe Ulfeldt, gift med søhelten Niels Juel, som på dette tidspunkt ejede det
meste af Tåsinge inklusive Valdemars Slot. Man
betalte i de to følgende år således penge til en
unavngiven murermester for tagarbejder, kalkning af kirken indvendigt og for at spække og
kalke tårnet.13
I de skriftlige kilder kan man 1697 følge nogle
større reparationer af murværk og tag. Bl.a. repareredes især murværk ved grunden, da det var
meget ‘råddent’. Der blev også foretaget reparationer omkring alle vinduerne. Gulvet i koret blev
omlagt og forhøjet, og sluttelig tækkede man
søndre kapel, dvs. søndre sideskib, med bly.13
	En større reparation fandt sted allerede få år efter, nemlig 1699. Østgavlen var revnet, og man
frygtede, at den ville falde ned. Tagværket skulle
sættes gennemgribende i stand, ligesom taget over
både nordre og søndre sideskib trængte til reparation. Til dette arbejde anvendtes 300 vingetagsten
til midtskibet, 300 til nordre sideskib og 100 til
søndre.237 Tårnet var også meget forfaldent, bl.a.
den pille, hvori trappen er anbragt, hvilket krævede 300 mursten. Vinduerne forfaldt nærmest
dag for dag, ligesom der var problemer med loftet
over kælderen til sakristiet og over våbenhuset.
istandsættelser i 1700-tallet
En række forskellige istandsættelser fandt sted i
årene 1724-25, bl.a. bevidnet af årstallet »1725«
uden på sakristiet.235 Tømrer Anders Jensen blev
1724 betalt for reparation af søndre sideskib, som
åbenbart også var under murernes behandling. I
hvert fald betalte man murermester Hans Jensen
Riider for reparationsarbejder på kirkens søndre
side fra korets gavl til tårnet. Året efter var det en
anden murermester, Hans Christensen fra Skårup, som udførte reparationsarbejder på tårnets
nordside og korets gavl.20
	En del af østgavlen styrtede på et tidspunkt
ned, sandsynligvis 1732, hvor der i søndre gang
opbevaredes et oplag af hele og halve mursten,
som var faldet ned fra kirkens østlige gavl. Året
efter nævnes gavlens dårlige stand atter, og at den
trængte til reparation den kommende sommer.
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Fig. 71. Plan af kirke og kirkegård o. 1750 (s. 80). LAFyn. Tallene markerer placering af inventar og
særlige ruminddelinger. 1: Kor. 2: Sakristi. 3: Indhegning om materialhus. 4:Våbenhus. 5: Indhegning
ved opgangen til prædikestolen. 6: Nordre kapel (dvs. sideskib) med stolerække. 7: Søndre kapel (sideskib) med stole. 8: Kvindestole. 9: Mandsstole. 10: Midtergang. 11: Tværgange. 12: Døbefont. 13: Tårn
med indgang til kirken. 14: Kirkegård. 15: (ikke nævnt). 16: Lukket gang bag kirken. 17: Port og låger
i kirkegårdsmuren. – Plan of church and churchyard c.1750. The numbers indicate the location of furnishing
and particular interior divisions and enclosures. 1: Chancel. 2:Vestry. 3: Enclosure around storehouse. 4: Porch. 5:
Enclosure of stairway to pulpit. 6: North chapel (i.e. side-aisle) with pews. 7: South chapel (i.e. side-aisle) with
chairs. 8: Women’s pews. 9: Men’s pews. 10: Centre aisle. 11: Transverse aisles. 12: Baptismal font. 13: Tower
with entrance to the church. 14: Churchyard. 15: (not mentioned). 16: Closed passage behind the church. 17:
Gateway and doors in the churchyard wall.
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Man udbad sig ordre om, hvorledes det skulle
foregå. 1734 indkøbtes kalk og 1000 lybske teglsten til arbejdet.20 Kilderne er dog tavse om selve
udførelsen.
Kirken synes at undergå en mere omfattende
reparation 1737, som kan spores i kilderne, men
som også var dateret ved en indskrift i et af hvælvene (s. 167).20 I dette år indgik sognepræsten
Chr. Warde og magistraten en kontrakt med murermestrene Christen Christensen og Hans Christensen om at reparere ‘den anden hvælving og
buegang’ og om at udhugge et anker i hvert hjørne af den østre gavl. Desuden skulle kirken overalt
inden i udspækkes og kalkes.238 På nordre udskud
(dvs. sideskib) opsattes nogle nye skalke, spær og
lægter, som tømrermester Hans Møller stod for
efter kontrakt med borgmester Rosenberg. Han
skulle desuden lægge nye lægter over 11 fag af
midtskibet. Murerarbejdet tog Christen Christensen sig af, og det bestod i at lægge nye sten
over 11 fag af midtskibet. Desuden skulle han tage
19 fag af det nordre sideskib, som sikkert svarede
til det område, hvor der skulle opsættes nye lægter
– det drejede sig nemlig også om 19 fag. Der indkøbtes 950 tagsten, hvoraf de fleste blev anvendt
til nordre sideskib, som altså også fik delvis nyt
tag. Sluttelig skulle Christen Christensen reparere
kapellet, især ved søndre udskud.239 Der indkøbtes
også materialer til kirkens staffering indvendigt,
ligesom dele af inventaret blev sat i stand.
	Allerede 1745 var der igen større reparationer af kirken. Østgavlen måtte endnu en gang
udbedres, idet der var opstået en revne fra ‘det
øverste til det nederste’, og der blev nedbrudt og
genopført to piller, sikkert nogle af stræbepillerne ved korforlængelsen. Taget fik nye tagsten, og
søndre sideskib fik nye spær til blytag. Arbejderne
involverede både murere, kalkslagere, en glarmester og en smed.77
Kirken synedes 1751, hvor den tilsyneladende
viste sig i dårlig stand. I hvert fald godkendte
stiftamtmanden, biskoppen, byfogeden og sognepræsten, at kirken repareredes. Der blev købt
spær, 700 lybske mursten, 600 lybske tagsten samt
to store og fire små murankre.77
	En enkelt omtale fra 1771 tyder på større reparationsarbejder, men disse er ikke beskrevet

nærmere. Der er til gengæld lavet poster vedrørende materialer og håndværkere. Således leverede Hans Torbjørnsen mursten til kirkegulvet.
Snedkerne Niels Henningsen Maegaard og Ole
Larsen Langkild samt smeden Hans Marcussen
Møller betaltes for deres arbejde. Dertil kom murermester Peder Christensen og maler Tvingel.
Gennem juni og juli måned kørte man grus til
kirken fra Møllebanken, og det hele var formentlig overstået sidst på sommeren, da der i dagene
12.-15. aug. var tre piger til at aftørre og rengøre
alle stole og kirken. Desuden blev to karle betalt
for at flytte gamle brokker af mursten fra kirkegården ind bag sakristidøren, så de ikke blev stjålet. Sluttelig blev der indkøbt lakmus, kønrøg og
brændevin samt fire pund »gorgemeye« og 1000
flensborg-mursten.13
Nyt spir 1763
Skt. Nikolaj Kirke fik 1763 et nyt spir. Forberedelserne begyndte 1761, hvor Hans Tømmermand sammen med ‘bygmesteren’ blev betalt for
at syne tårnet. I det sene efterår synedes kirken
atter, denne gang af ‘bygmesteren fra Tåsinge’,
som også udførte en ‘aftegning af tårnet, som
blev sendt til biskoppen og stiftamtmanden’. Fra
det følgende år findes ingen skriftlige kilder, som
omtaler arbejder på tårnet, men i begyndelsen af
1763 skete der atter noget. Bygmester Cornelius
Hansen fra Odense udførte en tegning af kirkens
spir og et overslag. Han fik betaling herfor, hvilket også inkluderede rejseomkostninger. Man gik
herefter i gang med at rive det gamle spir ned,
og i forbindelse hermed aflønnedes en kone, der
skulle feje og rengøre kirken efter nedbrydningen. Det nye spir kom tilsyneladende på plads
i løbet af efteråret, hvor ovennævnte Cornelius
Hansen betaltes for at have opført spiret efter en
forelagt tegning. Samtidig aflønnedes tømrermester Troels Lund ligeledes fra Odense for tømmerarbejdet i det nye spir. Byggesagen synes at
være tilendebragt sidst på året, hvor to karle blev
betalt for at have renset kirkegården for brokker
og sten.13
Træværket i tårnet hører til spiret fra 1763,
men er i nogen grad udskiftet ved Storcks restau-
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rering, ligesom det øverste af kongen 1832 var så
rådden, at man måtte forkorte den.240
†Bygningstavle, 1763, til minde om istandsættelsen af spiret. Af kobber, forsynet med indskrift:
»Anno 1763 er dette Spiir opsat da Kirkens Inspekteurer vare Sognepræst Mag. Nicolai Reiersen, Byfogden Hans Adolph Jancke, Kirkeværge
Sgr. Erich Pedersen og Byg Mester Cornelius
Hansen af Odense«. Udtaget af spiret i forbindelse med restaureringen 1892-94 sammen med
bygningstavlen (s. 207).241
Johan Hancks ombygning 1824
1822 foretog man to udbetalinger, der skulle
dække befordring samt kost og logi for stiftskonduktør Johan Henrik Hanck. Han var hyret til at
stå i spidsen for den forestående ombygning. Han
havde bl.a. erfaring fra arbejdet med at restaurere
den senmiddelalderlige klosterkirke i Odense,
Skt. Hans.242 Hanck udførte tilsyneladende inden
ombygningen nogle tegninger, som ikke er bevaret. Der findes heller ikke noget på skrift fra hans
hånd om arbejdet, og man ved derfor ikke meget om kirkens udseende på det tidspunkt, hvor
Hanck tog fat på ombygningen. Det står også hen
i det uvisse, hvorfor han valgte at give kirken et
gotisk udtryk, som den formentlig aldrig tidligere havde haft. Han kan have fundet inspiration
i tidens strømninger, men der kan også have eksisteret nu ukendte, gotiske ombygninger af Skt.
Nikolaj. Der findes imidlertid en beskrivelse fra
1825 af ombygningen, der kan give et godt indblik i de ganske omfattende arbejder, som det
endte med at blive. Teksten er forfattet af sognepræst J. C. A. Krebs og kancelliråd Johannes Nellemann, som også var byfoged.243 Man udbedrede kirken på tag og fag, og muren hvidtedes to
gange; spiret blev efterset. Da der var problemer
med den søndre ydermur i korforlængelsen, blev
den brudt ned og genopført, nu på kampestensgrund i modsætning til tidligere, da den stod på
den bare jord. Her anvendte man små gule sten,
hvilket må være blevet opdaget af Wandall, eftersom det er med på hans opmåling af sydfacaden.
De gule sten passede ikke til det gamle murværk,
men det var uden betydning for Hanck, da kir-
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ken skulle hvidtes. I koret fjernede man gulvet
og fyldte alle åbne begravelser op, da disse ansås
for at være årsagen til problemet med sydmuren.
Hanck ønskede også at bringe mere lys ind i kirken, hvorfor tagværket på sideskibene sænkedes
1½ alen, så kirken kunne få større vinduer. I vinduerne indsatte man norsk kroneglas. Den tidligere adgang til kirken tilmuredes,244 således at der
ikke længere var adgang fra det gamle våbenhus
til kirken. Hele kirken blev hvidtet indvendigt
to gange.
Krebs og Nellemann beretter også, at der efter
afslutningen af ombygningen hen på sensommeren opstod problemer. Under ombygningen blev
det indvendige af kirken og især koret beskadiget. Man ønskede derfor at udbedre disse skader,
så man atter kunne holde gudstjeneste i denne
‘formedelst sin ælde og den temmelig ædle stil,
i hvilken den er bygget i øvrigt ærværdige kirke’.245 Midlerne var dog sluppet op, og der var
ikke penge til at udbedre disse skader. Et forsøg
på at låne af stiftets offentlige midler slog fejl, og
i stedet iværksattes en indsamling ved kordegn
David Thuge og rebslagermester Peter Baagøe.
De efterfølgende arbejder koncentrerede sig hovedsageligt om det beskadigede kor. Man istandsatte og flyttede om på en del af inventaret, og
gulvet blev omlagt. I resten af kirken blev gulvet
her og der repareret, og der isattes en ny dør ud
til kirkegården.246 Det endelige resultat ses på et
maleri fra ca. 1850, hvor kirken står hvidtet og
med gotiske vinduer (fig. 2).247
Istandsættelser i 1800-tallet
Under Storcks restaurering fortalte en da 80-årig
tidligere snedker ved navn C. Jørgensen til Magdahl Nielsen, at han havde været med til den seneste restaurering 1832-1834. Det fremgår dog
ikke, hvad restaureringen af bygningen omfattede. Kun fortalte den tidligere snedker, at man
‘for at få mere plads havde nedbrudt buerne ind
til sideskibene’.248 Præcis hvad denne nedbrydning omfattede, er ikke helt klart. Det kan dreje
sig om nogle skillemure, som muligvis var opført
mellem midt- og sideskibe, men det kan også
dreje sig om arkadebuernes inderste led, som før
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Storcks restaurering var hugget bort. Endelig kan
det også tænkes at dreje sig om begge dele.249
1840 var kirken tilsyneladende allerede i mindre god forfatning igen. I hvert fald betalte man
murermester Rasmussen penge i forskud for reparation af taget. Senere modtog han flere beløb
for kirkens reparation. Der findes også en udskrift
af en licitation fra den 4. sept. 1840, der havde til
formål at få kirken gennemgribende restaureret.
Heri indgik opsætning af gesims på den nordlige
side samt lægning af gulv i sakristiet, hvor der
også skulle tilmures et vindue.250
Spiret på tårnet blev 1852 istandsat i forbindelse med nogle andre reparationer. En ny vindfløj
med årstallet 1852 blev opsat (se s. 166).251
H. B. Storcks restaurering
1892-1894
1885 hyrede man arkitekt Henrik Wandall fra
Svendborg til nogle istandsættelsesarbejder på
kirken. Kirkeinspektionen havde konstateret, at
taget var i temmelig dårlig stand, men det viste
sig snart at være nødvendigt med mere end en
istandsættelse af taget.252 Wandall afleverede en
beskrivelse af de arbejder, han fandt nødvendige,
og et overslag på samme.178 Kirke- og Undervisningsministeriet pålagde herefter Kirkeinspektionen at henvende sig til Hermann Baagøe Storck,
som man bad tage overtilsynet med disse arbejder, mens Wandall skulle have det daglige tilsyn.
Det var Wandall, som fik lov at henvende sig til
Storck, og han bad ham besigtige kirken, hvis ellers han påtog sig opgaven.253 Det gjorde Storck,
og han anmodede Wandall om at fremstille et
sæt opmålinger (fig. 10-15), som kunne ligge til
grund for restaureringsforslaget. Storck mente
nemlig, at der var brug for en mere omfattende
istandsættelse, hvor »… de i høi Grad forsømte
architectoniske Ejendommeligheder kommer til
deres Ret …«.178 Disse opmålinger udførte Wandall 1885-86, og han havde løbende en korrespondance med Storck om de bygningsarkæologiske undersøgelser. Han var dog begrænset af, at
kirken var pudset både udvendig og indvendig,
og han måtte således indimellem hugge lidt puds
af for at lede efter spor.

Maj 1887 afleverede Storck en redegørelse til
ministeriet om de arbejder, som han mente burde
udføres.254 Han lagde i forslaget stor vægt på, at
så meget som muligt baseredes på de spor, der
fandtes af den oprindelige, senromanske kirke.
Dog påpegede han, at sakristiet og tårnet, som
‘tilhører den gotiske periode’, formentlig havde
spor af vinduer og døre, som var udformet med
spidse buer.
Storcks første restaureringsforslag indebar en
række ændringer af bygningen, men også af terrænet og omgivelserne. 1) Gulvet i kirken og terrænet uden for skulle afgraves, så niveauet kom
tættere på det oprindelige. Således skulle soklen
fremdrages. 2) Fundamenterne skulle undersøges,
og hvor de viste sig i dårlig stand, skulle de forstærkes med beton, som så vidt muligt skulle støbes imellem stenene. 3) Opmuring af friser og ny
gesims på kor og skib. 4) Vinduer skulle rekonstrueres rundbuede efter spor i murværket. Tidligere
døre i vestre fag af begge sideskibe skulle rekonstrueres, og østgavlens vinduer åbnes og istandsættes. Døren i vestgavlen af nordre sideskib skulle
mures til, og den senromanske portal på nordsiden
af koret istandsættes, men ikke åbnes. 5) I nederste stokværk af tårnet skulle indsættes hvælv. 6)
Buerne mellem midtskibets piller skulle ændres
fra flade spidsbuer til rundbuer båret af halvsøjler, sådan som det kunne ses i det vestlige hvælvfag. Oprindelige kapitæler og sokler i hele kirken
skulle afrenses og restaureres. 7) Hvælvene skulle
istandsættes, og de dårligste ommures. 8) Alle facader skulle afrenses for puds, forvitrede sten udhugges og erstattes af nye. 9) Under koret skulle indrettes fyrkælder. 10) Taget på kor, skib og sideskibe
skulle udskiftes, mens taget på tårnet blev bevaret.
Dette forslag fra 1887 er præget af, at man
ikke havde fundet alle de spor, der gemte sig
bag pudsen. F.eks. forestillede Storck sig på dette
tidspunkt, at alle pillerne havde haft halvsøjler til
at bære den borthuggede fals fra arkadebuerne,
da sådanne var bevaret i det vestligste hvælvfag
mod syd (fig. 16). Syddøren, som skulle etableres i søndre sideskibs vestfag, var i forslaget rigere
udformet, end den sidenhen endte med at blive.
Wandall fandt 1886 spor af en dør i både syd og
nord og spurgte Storck, om han skulle lede efter
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Fig. 72. Plan af kirken med indtegning af spørgsmål (s. 161). 1:300. Kalke 1885-86, muligvis ved H. Wandall.
– Plan of the church with queries sketched in, 1885-86.

en profilering.255 Det lader til, at Storck ikke gav
ham ordre til at undersøge det nærmere. I hvert
fald stemmer Storcks første forslag ikke med de
spor, som kom til at danne udgangspunkt for den
endelige rekonstruktion af begge døre.
Januar 1888 fremsendte Storck et nyt forslag,
som ser ud til at være identisk med det ovennævnte, men nu med overslag fra de lokale håndværkere i Svendborg inkluderet. Han gjorde samtidig
opmærksom på de problemer, der var omkring
bygningerne øst for kirken. De var bygget helt op
ad kirken og udgjorde en potentiel brandfare.
Herefter opstod en kort pause i projektet, sådan at ministeriet først i maj 1892 sendte en
skrivelse til stiftsøvrigheden om restaureringen.
Ministeriet godkendte Storcks gamle plan fra
1888 og meddelte i øvrigt, at man ville søge tilskud på 25.000 kr. til arbejdet på finansloven.178
Igangsættelsen af arbejdet trak igen lidt ud, men
september 1892 udbad Storck sig et tilbud på
40.000 håndstrøgne teglsten fra henholdsvis
Klostermose Teglværk og Stenstrup Teglværk.
Af disse skulle de 10.000 på 35/8×10¾ tommer
anvendes i den nærmeste fremtid og resten til
foråret.178 I oktober indsendte Storck en række

tilbud fra forskellige håndværkere og fra Klostermose Teglværk.Tilbuddene skulle forelægges ministeriet, og Storck var tilsyneladende en smule
usikker på murermesterens evner. Det drejede
sig om murermester P. Madsen fra Svendborg,
hvis erfaring med gamle bygninger, Storck ikke
kendte. Murermester Madsen fik dog opgaven,
og tømrermester A. Steen blev antaget til tømrerarbejdet. I slutningen af oktober godkendte man
også et tilbud fra murermester Madsen og et fra
tømrermester Steen. Desuden blev tilbuddet fra
Klostermose Teglværk på sten accepteret.178
Den 1. okt. ansatte Storck Johannes Magdahl
Nielsen som konduktør – ikke Wandall. Han stod
ellers øverst på listen, men der var efterhånden
gået nogle år, siden restaureringen første gang
kom på tale, og i mellemtiden var Wandall flyttet
til Kolding.256 Da Storck nu havde fundet en anden konduktør, kunne arbejdet omsider gå i gang.
Magdahl Nielsen var meget omhyggelig og førte
en dagbog, som omhandlede selve arbejdet med
restaureringen, men også de bygningsarkæologiske
spor, som fremkom undervejs. Desuden skrev han
ofte breve til Storck, hvori han redegjorde for de
samme ting som i dagbogen, men som regel mere
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Fig. 73. Korforlængelsens østgavl før restaurering, op
stalt og snit mod syd. 1:300. Usigneret opmåling
1892-94. – The east gable of the chancel extension before
the restoration, elevation and section looking south. 1:300.
Unsigned, 1892-94.

uddybende. Restaureringen kom i hovedtræk til
at følge Storcks forslag, men mange detaljer måtte
ændres i overensstemmelse med de bygningsarkæologiske spor, som fremkom hen ad vejen.
Magdahl Nielsen ankom til Svendborg den 4.
okt. 1892 og traf straks aftaler med håndværkerne. De begyndte allerede dagen efter at rydde
buske uden for kirken og at afgrave området.257
To dage senere måtte to af jordarbejderne dog
fyres – »… en lille Taar over Tørsten var Anledningen«.258 I midten af oktober stødte man på
kalkmalerier i begge sider af koret og i midtskibet. Storck meddelte dette til Nationalmuseets 2.
afdeling i slutningen af måneden og anmodede
om en snarlig besigtigelse af disse malerier. Professor Jacob Kornerup indfandt sig straks, og den
2. nov. kunne Magdahl Nielsen skrive til Storck,
at Kornerup ikke fandt noget som helst af malerierne værd at bevare.259 Hvælvinger og murværk istandsattes med de nye sten fra Klostermose Teglværk, men Magdahl Nielsen var ikke
helt tilfreds med stenenes kvalitet. Materialet så

ud til at være godt nok, men de var lidt for store,
og så var de våde.260
Man kunne snart efter igangsættelsen af restaureringen konstatere, at tårnbuen nærmest svævede, idet vederlaget i begge sider var borthugget
i hele buens bredde. Dette indgreb var foretaget
for at få plads til bjælkerne til orgelpulpituret.261
Murværket især i sideskibene viste sig at være
meget brøstfældigt. Det var derfor nødvendigt at
udhugge store dele af murværket og erstatte det
med nye sten – både udvendigt og indvendigt.
Det samme gjorde sig gældende for tårnets vestog sydside samt midtskibets og korets nordside.262
Vinduer og døre samt dekorationerne på koret
blev rekonstrueret ud fra spor i murværket, og
gesimsen fandt man et stykke af bag sakristiet (fig.
8), så den også kunne føres tilbage til den oprindelige form.263 Enkelte steder viste der sig et par
kedelige overraskelser, som man var nødt til at
tage sig af. Østgavlen, som nu var frilagt, fandt
man i så dårlig stand, at den måtte opmåles (fig.
73), nedtages og genopmures.264
I slutningen af november 1894 meddelte Magdahl Nielsen Storck, at det begyndte at se færdigt
ud, og næsten samtidig modtog Storck en invitation til genindvielse af kirken den 9. dec. 1894.
Det endelige punktum blev dog først sat i september 1897, hvor Kirkeinspektionen meddelte
Storck, at man havde opgivet planerne om et
lighus ved sydsiden af kirken (jf. s. 84). Dette var
et emne, man havde diskuteret i forbindelse med
nedrivningen af våbenhuset, som havde fungeret
som lighus. Storck havde på det stærkeste frarådet det af hensyn til kirkens omgivelser.265 Man
anså derfor restaureringen for at være afsluttet.
De omfattende arbejder endte med at løbe op i
en sum af 115.816 kr.266
Sammenfatning. Da Storck tog fat på forslaget til
restaureringen af Skt. Nikolaj Kirke, var hans klare
intention at føre den tilbage til sin oprindelige
senromanske skikkelse, men med bibeholdelse af
sakristi og tårn. Dette var et resultat af, at han havde beskæftiget sig med tidens restaureringsprincipper og bl.a. var under indflydelse af J. J.Worsaae,
Nationalmuseets direktør.267 Langt hen ad vejen
holdt Storck sig til planen, men undervejs ændrede man alligevel oplægget til restaureringen på
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Fig. 74. Perspektivtegning af nordre sideskibs indre set mod øst efter restaureringen 1892-94. Usigneret. – Drawing
of the interior of the north side-aisle looking east, after the restoration 1892-94. Unsigned.

flere områder, og her synes også andre hensyn end
de bygningsarkæologiske at have spillet ind. Noget
kunne i hvert fald tyde på, at vinduerne i midt- og
sideskibe er større end de vinduer, som Wandall
opmålte få og sparsomme rester af. En stor del af
murværket, især i sideskibene, måtte skalmures,
men disse dele er forholdsvis lette at udskille pga.
markant forskel i stenene. Langt sværere er det i
de tilfælde, hvor gamle sten er genanvendt, måske
på en helt anden plads end den oprindelige – og
tilsyneladende også delvis med forkert skiftegang.
Dette vanskeliggør en fornuftig brug af TL-dateringer og proveniensbestemmelser (jf. s. 165).
På intet tidspunkt under hele processen fremsatte Storck en datering af kirken. Han var ikke
i tvivl om, at den var senromansk, men nærmere

kom han det ikke, muligvis fordi han i sine senere
år var mere forsigtig med sine tolkninger.267 Generelt set holdt han sig til tilbageføringsprincippet under hensyntagen til de bygningsarkæologiske spor, men tillod dog afvigelser og bevaring af
senere tilføjelser.
Tiden 1900-2010
Arkitekt Rolf Graae udarbejdede 1959 et forslag
til istandsættelse af Skt. Nikolaj. Ud over en udskiftning af gulvet under stolerækkerne (se s. 160)
blev sakristiet hvidtet indvendig i stedet for at stå
med påmalede teglsten.71
I forbindelse med opsætningen af et nyt orgel blev kirkens vestende 1967 istandsat, ligeledes
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ved Rolf Graae (fig. 202). Tårnbuen blev frilagt i
stedet for at være skjult bag den tidligere orgelfacade, og man kunne nu se buen fra både skib
og tårn. Den åbne forbindelse mellem de to bygningsdele ville skabe træk, hvorfor man opsatte et
vindfang inden for tårnets vestdør.268
Koret blev renoveret 1979, ligeledes ved Rolf
Graae.269
tematisk oversigt
Gulve
Korforlængelsen og arealerne mellem stolerækkerne har i dag trægulv, mens resten af kirken har
fliser af Ølandssten. Gulvet af Ølandssten stam
mer fra Storcks restaurering, dog med undtagelse
af stengulvet i sakristiet, som er fra 1959. Forinden var der et støbt †betongulv, som formentlig
også var fra Storcks restaurering. Der var i begyndelsen store problemer med Ølandsfliserne,
da størrelsen ikke var i overensstemmelse med
Storcks ønsker, og dertil havde stenene en uheldig farve. Det lykkedes dog at få dem hugget til,
så de alligevel kunne bruges.270 Det nuværende
trægulv under stolerækkerne er fra 2007.271
†Gulve. Magdahl Nielsen fandt ved den lille
halvsøjle i nordre sideskib spor af et ældre †gulv,
der lå 1 alen og 12 tommer under det daværende
gulv i sideskibet og 1 alen og 5 tommer under
det i midtskibet. Gulvet var lagt af almindelige
munkesten, som ikke beskrives nærmere med
hensyn til størrelse eller udseende.272 Ved samme
afgravning dukkede fundamentet til midterpillen i nordre arkaderække op, og overkanten af
dette lå ca. 1 alen under det daværende gulv.
Magdahl Nielsen mente som følge deraf, at det
oprindelige gulv også havde ligget ca. 1 alen lavere.273
Kirkens gulv kan på et tidspunkt have været
belagt med glaserede fliser. I hvert fald fandt man
ved udgravningen inde i kirken fragmenter af sådanne fliser.274
Korets gulv blev 1697 omlagt og forhøjet. Det
er første bevarede omtale af kirkens gulv, og vi
får ingen oplysninger om materiale. Fire år senere
var murermester Rasmus Bertelsen involveret i

arbejdet med at lægge gulv i sakristiet, hvilket må
betyde, at det ikke på dette tidspunkt har været af
træ. Formentlig er der tale om det stengulv, som
1739 blev brækket op og erstattet af fyrreplanker.
Fliserne solgte man siden ved offentlig auktion.20
Flere gange i 1700-tallet forhøjede man partier
af kirkegulvet.275 1746 var det tilsyneladende lagt
af ‘store mursten’ (formentlig munkesten), idet
der blev indkøbt 100 sten, som man brugte til
gulvet.77 Koret renoverede man 1754, og samtidig nævnes det, at der blev lagt nyt gulv – måske i koret, når det nu var her, man allerede var i
gang.276
	Loven fra 1805 med forbud mod begravelse
inde i kirkerne foranledigede en opfyldning af
de gamle grave (s. 225). Arbejderne i perioden
1810-13 synes at have drejet sig om en opfyldning af søndre gang (formentlig søndre sideskib),
omlægning af gulvet samt en forhøjelse og omlægning af gulvet i koret og de andre gange. I
årene 1810-11 indkøbtes således grus af flere
omgange til opfyldningen, og fra Hvidkilde anskaffede man 1110 gulvsten til at lægge i kirken.
Gulvniveauet blev derved forhøjet, hvilket dog
ifølge Begtrup også var sket 1805.277 Trægulvet
i sakristiet fik tilsyneladende kun en levetid på
100 år, inden man 1839 igen lagde et flisegulv.79
En større renovering af hele kirkens gulv fandt
sted 1844, hvor murermester J. Rasmussen omlagde gulvet i koret og ‘kirkens hovedgang’ med
ottekantede teglstensfliser i stedet for ‘murstensgulv’. Inden for knæfaldet lagde man dog bræddegulv.278 1860 leveredes der 750 gulvfliser fra
Heldagergaards Teglværk og 280 ottekantede fliser
fra H. H. Dithmer til en større fornyelse.77 Måske
drejer det sig om sideskibene, som tilsyneladende
ikke var med i det første projekt. Gulvet med
de ottekantede fliser og mindre firkantede sten
imellem ses på et foto (fig. 84) fra før S torcks
restaurering.279 Disse gulve lå tilsyneladende stadigvæk i kirken i 1892. Da Magdahl Nielsen som
noget af det første brød gulvene op og satte dem
til salg ude på pladsen, var det i hvert fald de samme materialer, han nævnte.280
1959 blev der lagt nyt trægulv mellem stolerækkerne, og det afløste Storcks ferniserede træ
gulv. Med tiden var den mørke fernis blevet
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umoderne, og man ønskede derfor 1959 at lægge Ølandssten i stedet for fyrreplankerne. Dette
fandt dog ikke opbakning fra Nationalmuseet, der
ønskede det gamle trægulv udskiftet med noget
tilsvarende af eg, blot uden fernisering.71 Da koret blev renoveret 1979, var planerne at udskifte
gulvet. Arkitekt Rolf Graae anbefalede i stedet, at
man nøjedes med at afslibe det eksisterende gulv,
og sådan blev det.269
Sakristiets gulv består som nævnt ovenfor af
stenfliser lagt 1959, men der har tidligere været
adskillige forgængere af både træ og sten.
Døre
Skt. Nikolaj Kirke har i dag fem døre, hvoraf to
svarer til dørene i den senromanske kirke (de to
portaler i sideskibenes vestfag). De øvrige tre er
den nuværende hovedindgang i tårnets vestside
(jf. s. 150), en indgang til den tidligere fyrkælder under korforlængelsen (mod syd) og en indgang på sakristiets vestside. Dertil kommer den
(†)senromanske portal på korets nordside. I det
indre findes en dør mellem korforlængelse og
sakristi.
På sydsiden af korforlængelsen findes nu en
dør til kælderen. Døren er retkantet og indrammet af kvadrene i det omgivende murværk, som
stammer fra restaureringen 1892-94. Den har en
vandret overligger og derover en halvcirkulær
granitsten (se s. 120). Døren etableredes under
restaureringen, hvor man indrettede fyrkælder under korforlængelsen.
På sakristiets vestside findes en fladrundbuet
dør. Den har en enkelt retvinklet fals, foroven
afsluttet med et halvstensstik og et binderprydskifte. Døren er placeret ganske højt, og en trappe
fører op til den. Murværket omkring døren synes stærkt restaureret, og døren går da også kun
tilbage til Storcks restaurering. Den gamle dør
(sandsynligvis fra Hancks ombygning) blev forinden nedbrudt, og her kunne man konstatere,
at den havde ødelagt et falset, rundbuet vindue,
som man fandt spor af. Der var derimod ingen
spor af en oprindelig dør, og Magdahl Nielsen
mente derfor ikke, at der havde været en på dette
sted før Hancks ombygning.281 Det må der imid-

Danmarks Kirker, Svendborg

161

lertid have været, eftersom der ses en døråbning
netop på dette sted på planen fra o. 1750 (fig.
71). Det kan muligvis være den dør, der 1738
blev gennembrudt til sakristiet og forsynet med
en trappe.13
Den eksisterende dør fra korforlængelsen til
sakristiet er rundbuet og foroven afsluttet med
et halvstensstik og et binderprydskifte. Døren er
placeret under et lille vindue, der sidder nederst
i det blændede store vindue. Mod sakristiet har
døren blot et halvstensstik og er anbragt i en
halvstens fordybning i hele væggens højde. Døren må have eksisteret som adgangsvej fra koret til
sakristiet, men muligvis med en anden udformning. Den omtales først 1839, da en enkeltdør på
sydsiden af sakristiet ind til koret blev erstattet
med en dobbeltdør.79 Der er nu atter tale om en
enkeltdør, som har fået sit nuværende udseende
ved Storcks restaurering.
†Døre. Joachim Begtrup omtaler 1823 tre
hovedindgange, to mod nord og en mod vest,
og dertil to tilmurede døre på sydsiden af kirken, nemlig den ovenfor omtalte dør i søndre
sideskib og en †dør til koret. Han kender ikke
tidspunktet for tilmuringerne, og der er ikke
nogen nærmere beskrivelse af døren til koret,
hverken med hensyn til placering eller udformning.37 Der er dog formentlig tale om den dør,
som man 1721 indkøbte ler til at tilmure.77 Koret har i dag ingen spor af en dør på sydsiden,
men Wandall har på et tidspunkt, på Storcks foranledning, ledt efter en dør i hjørnet mellem
kor og skib.282 Der findes tilmed en udateret og
usigneret tegning i Storcks arkiv, hvorpå er skrevet i forbindelse med dette hjørne: »Spor af Dør
findes ikke« (fig. 72). Tegningen ser på skriften
ud til at være udført af Wandall.283 Storck har
således kendt til oplysningerne, men har heller
ikke fundet spor af døren på koret. Begtrup har
sandsynligvis ikke skelnet mellem kor og korforlængelse, hvorfor den også kan have været
placeret i sidstnævnte.
På Wandalls plantegning af kirken (fig. 10) ses
også en adgang til nordre sideskib via en †dør
i vestgavlen. Storck ville tilsyneladende gerne
lukke døren og genskabe gavlen, og på den
ovennævnte tegning med kommentarer283 er til
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spørgsmålet om, hvor meget døren anvendes,
tilføjet, at den kun benyttes til større højtideligheder. Det var åbenbart tilstrækkelig lidt for
Storck, da den blev muret til under hans restaurering. Der er således ikke længere spor af den,
og den har ikke været oprindelig. Hvornår døren er brudt igennem, vides ikke, men den har
samme spidsbuede form som de øvrige vinduer
og døre fra Hancks ombygning. Eftersom glarmesteren 1793 blev betalt for et nyt vindue i vestre ende af nordre kapel,77 og der blev lavet en
ny dørfløj 1824 (jf. s. 202), må døren formodes
at være Hancks.
Sluttelig ser man på Wandalls opmåling (fig.
13) en spidsbuet †dør ind til †våbenhuset i forlængelse af nordre sideskib. Den spidsbuede form er
Hancks fra 1824, men hvor gammel døren oprindelig er, vides ikke. Der må dog have været en
dør på dette sted også tidligere, da våbenhuset har
fungeret som indgang til kirken. Dette bekræftes
af 1700-talsplanen, hvor der er markeret en indgang på nordsiden af våbenhuset.
Vinduer
Magdahl Nielsen fandt på østsiden af sakristiet
spor af et ældre, fladbuet vindue, som dog viste
sig at være opbygget af både munkesten og ‘tynde
gule sten’.284 Sakristiet har desuden på vestsiden
et lille, højtsiddende vindue. Det rundbuede vindue med en enkelt fals og halvstensstik, som er
placeret over døren mod vest, synes ikke at være
udført på grundlag af spor. Her så Magdahl Nielsen et falset rundbuet vindue, der var ødelagt af
døren (jf. s. 161), men der er dog anvendt ældre
sten i det nuværende vindue.
I dag er alle vinduerne i kirken mere eller
mindre Storcks rekonstruktioner. De afløste et
sæt †spidsbuede vinduer, som gik tilbage til H
 ancks
ombygning 1824. Man sænkede dengang sideskibstagene for at give plads til nye og større vinduer, som kunne forsyne kirken med mere lys.
Der indsattes i alt 22 vinduer med egekarme og
norsk kroneglas. Dette medførte store udhugninger i murværket.79 Samtlige af disse vinduer
var bevaret ved Wandalls opmåling 1886, men de
blev fjernet under Storcks restaurering.

Tagværker
Tagværkerne over hele kirken blev skiftet ved
Storcks restaurering 1892-94 bortset fra sakristiets, som man nøjedes med at efterse.285 Alderen på
dette tagværk kendes ikke. Det nuværende over
midtskibet er et hanebåndstagværk med langstol
og ås. Over sideskibene er der halvtage med hanebånd og skråstiver. Tagværket over midtskibet
beskrives i Storcks restaureringsforslag fra 1885
som meget brøstfældigt, og der skulle erstattes adskillige spær og hanebjælker, fordi de var
knækket og rådne.178 Tilstanden viste sig sikkert
ved nærmere eftersyn at være dårligere end først
antaget. Det må vel være årsagen til den totale
udskiftning, som blev løsningen.
Tagbeklædning
Korforlængelse, kor, midtskib og sakristi står i
dag tækket med røde vingetegl. Taget på nordsiden af kor og midtskib er skiftet 1983, mens taget
på sakristiet er fra 1984.286 Da Magdahl Nielsen
skulle lægge tag i 1893, blev der lagt nye tagsten
op på sydsiden af kirken, mens nordsidens tag og
sandsynligvis også taget på sakristiet blev lagt af
genbrugssten. På sakristiet skiftede man desuden
et enkelt spær og omlægtede taget.287 Anvendelsen af genbrugssten er formentlig årsagen til, at
der 1983 var behov for at udskifte nordsidens og
året efter sakristiets tagbeklædning.288 På sydsiden går den nuværende tagbeklædning formentlig tilbage til 1893. Sideskibene og lanternen på
tårnet står dækket med kobber. Sideskibene har
som nævnt nedenfor tidligere været dækket med
tagsten, men ved Storcks restaurering skiftede
man til kobberbeklædning.289 Nordre sideskibs
og halvdelen af søndre sideskibs tagdækning er
skiftet efter orkanen 1999. Under lanternen er
spiret beklædt med sortglaserede teglsten, som
går tilbage til før Storcks restaurering 189294.290
†Tagbeklædning. 1677 betaltes Christoffer Murermester for at reparere taget på den nordre side.
Eftersom der er tale om en murermester, må der
også på dette tidspunkt have været tegltag, hvad
der i øvrigt formentlig har været fra begyndelsen.
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Anvendelsen af tegl i 1600-tallet bekræftes af et
indkøb tre år senere, hvor man erhvervede sig
1000 tagsten.13 Murermester Rasmus Bertelsen
betaltes 1701 for at omlægge tagene på søndre
og nordre kapel (dvs. sideskibene) med indre
understrygning og med fornyelse af vindskeder,
tagskæg og kamme.13 Taget over søndre sideskib
repareredes igen 1706. Murermester Hans Jensen
Riider betaltes da for omlægning af brøstfældigt
bly og for reparation af tømmerkonstruktionen.
Det fremgår ikke, om taget på dette tidspunkt
var belagt med bly, eller om det kun drejede sig
om inddækninger, men 1715 fornyede man 64
fag tagsten på det store kirketag samt på nordre
og søndre sideskib.13 Våbenhuset, som lå i forlængelse af nordre sideskib, og sakristiet har ligeledes haft tegltag. Således var det igen Hans
Jensen Riider, der stod for at lægge tagsten over
disse tilbygninger 1720.77 Noget kunne dog tyde
på, at kilden fra 1706 faktisk drejer sig om selve
tagbelægningen på sideskibet. 1724 betalte man
nemlig Hans Jensen Riider for reparationsarbejder på kirkens søndre side fra korets gavl til tårnet, hvor der blev lagt bly igen. Under en større
reparation af kirken 1745 blev der indsat spær til
at bære blyet over søndre sideskib, og i samme
kilde nævnes blytækkerarbejder på samme bygningsdel.13 1775 repareredes ligeledes to stykker
af blytaget over søndre sideskib.13 Det er således
sandsynligt, at der på dette tidspunkt var blytag på
sideskibet, da sognepræst Nicolai Reiersen 1755
omtaler, at kirken overalt var teglhængt undtaget
søndre kapel, der havde blytag.235 Da Storck 1885
lavede overslag i forbindelse med den forestående
restaurering, forestillede han sig imidlertid, at de
gamle tagsten fra midtskib, søndre sideskib og sakristi skulle genbruges i det omfang, det var muligt.178
Tårnet er i dag som nævnt dækket af sortglaserede tagsten. Det er muligt, at det har været
tilfældet allerede 1779, hvor man indkøbte 100
glaserede tagsten. Det kan under alle omstændigheder føres tilbage til 1818, hvor der ‘købes
1000 glaserede tagsten til tårnet’.77 Blytaget på
tårnets spir nævnes i 179377 og var på dette tidspunkt sikkert det oprindelige, da spiret er fra
1763.

Under Hancks ombygning 1824 sænkede man
taget på sideskibene 1½ alen. På den måde var det
muligt at skabe plads til større vinduer, der kunne
give mere lys i kirken.79 Det lader dog ikke til, at
man ændrede på tagbeklædningen, da Storck som
nævnt ovenfor ønskede at genbruge de gamle
tagsten. 1847 vandt smedemester Lindegaard en
licitation på udskiftning af 10 kvadratalen af taget
på kirkens sydøstlige side og opsætning af tre nye
luger af træ, der udvendigt dækkedes af blytag.77
Det er ikke helt klart, hvilken bygningsdel der er
tale om, muligvis sideskibene.
Storcks forslag fra 1887 indebar en teglstensdækning af sideskibene. Undervejs i restaureringen opstod dog en diskussion om, hvorvidt
tagene i stedet skulle tækkes med kobber.291 Det
blev i sidste ende løsningen, og det gav samtidig
mulighed for at konstruere en lavere taghældning.289 Det er muligt, at ønsket om en bestemt
taghældning har været afgørende for, at spørgsmålet om tagdækningen på sideskibene overhovedet opstod. Da man lavede både sideskibets
ydermur (med ny gesims) og midtskibsvinduerne højere, gjorde man derved taghældningen
fladere. Da kobber ved flad taghældning er mere
tæt end et tegltag, har man muligvis valgt det af
den årsag.
Murbehandling
Kirkens ydre står i dag uden puds med synligt
murværk af røde munkesten og med partier af rå
og kløvet kamp samt granitkvadre. Store dele af
murværket er præget af Storcks restaurering, idet
meget af det gamle murværk måtte udskiftes med
ny skalmur. Dette gælder især sideskibene, men
også midtskibet.
†Murbehandling. Oplysningerne om kirkens ud
vendige murbehandling er sparsomme. På et panoramamaleri af Svendborg by fra 1819 ser kirken ud til at være kalket lyserød. Dette kan ikke
bekræftes af andre kilder, så måske har den i virkeligheden været hvid.292 Den ældst kendte omtale går tilbage til 1824. Her blev kirken hvidtet
to gange i forbindelse med Hancks ombygning.
Således stod Skt. Nikolaj Kirke indtil Storcks restaurering, hvor al puds blev banket ned.
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Farveholdning
I det indre af kirken er kun undersiden af buerne,
hvælvene og sakristiet pudset. Dette udseende
skyldes ligeledes Storck.
†Indre farveholdning. 1737 indkøbte Johan August
okkergult og kønrøg. Vi får desuden at vide, at
det skulle bruges til kirkens staffering indvendigt.
Der er ingen nærmere beskrivelse af anvendelsen. Buerne til hvælvene både i selve kirken og i
sakristiet skulle 1754 males, til hvilket man indkøbte farve. Man var i gang med en reparation af
hvælvene, til hvilke der atter indkøbtes okkergult,
kønrøg og nu også lakmus.77 Kirken var altså på
dette tidspunkt i ukendt udstrækning udsmykket med malerier eller dekorationer i flere farver.
Dette fik imidlertid ende ved Hancks ombygning, idet det indre blev hvidtet to gange.79 1840
fik kirken en ny omgang hvidtning, og der opsattes stjerner i hvælvene til at dække de huller, som
brugtes ved reparationsarbejder.278
	Efter afbankningen af pudslaget forsøgte Magdahl Nielsen sig med forskellige overfladebehandlinger, bl.a. en tynd kridtning, men stenene
tog forskelligt imod, så det ikke blev rigtig ensartet. Han forsøgte sig også med en ‘cement hvidtning’ for at dæmpe den røde farve, og den havde
han tilsyneladende størst held med.293 Hvælvingen i sakristiet blev også pudset, og Magdahl
Nielsen spurgte Storck, om ikke det var rigtigst
også at pudse væggene. Han mente nemlig ikke,
at de tidligere havde stået uden puds.294 Da Rolf
Graae 1959 lavede et forslag til istandsættelse af
sakristiet, stod det med vægge, der var glatpudsede og med påmalede, imiterede mursten. Man
fjernede de †paneler, som dækkede den nederste
del af væggene (jf. s. 199) og pudsede det igen,
denne gang uden påmalede mursten.71
Varme og lys
Kirken har siden Storcks restaurering haft fjernvarme med radiatorer, der blev installeret i 1950’erne,
sakristiet fik dog først centralvarme 1943. Radiatorerne er placeret ved korforlængelsens østvæg,
langs korets og sideskibenes ydermure samt ved
tårnets vestmur.

†Opvarmning. 1865 opstod der planer om at installere opvarmning af kirken enten med varmt
vand, damp eller varm luft. Arkitekt V. Th. Walther, Århus, udtalte sig i den forbindelse vedrørende selve installationen. Han anbefalede at benytte
sig af en arkitekt, så rørene kunne bringes i harmoni med omgivelserne. Desuden frarådede han
den planlagte anbringelse af dampkedel og skorsten ved sydsiden af kirken, da dette ville skæmme
bygningen.25 Jernstøber og maskinfabrikant Lange
anbefalede efterfølgende opvarmning med varmt
vand, da denne type ville egne sig bedst til en bygning af Skt. Nikolaj Kirkes størrelse. Lange indvilgede i at søge vejledning hos en arkitekt, men
mente, at placeringen af kedelhuset i syd var perfekt. Det kunne hverken ses fra det lille stræde eller
fra gaden.25 Det første varmeapparat blev installeret 1866. Dette år modtog A/S L. Lange & Co.,
Svendborg Jernstøberi afdrag på varmeapparatet,
og året efter omtales varmeapparatet som nylig
installeret.295 Stiftsøvrigheden gav dog først tilladelse til at lede vand ind i varmeapparatet 1868.25
A/S L. Lange & Co. installerede 1877 en ny kedel
til kirkens opvarmning. Helt frem til 1890’erne lå
kedlen i kedelhuset ved søndre sideskibs østgavl –
den placering, som Walther talte imod.296
Ovennævnte varmeapparat ønskede Storck ved
sin restaurering i første omgang blot at ændre,
idet rørene inde i kirken lå uhensigtsmæssigt på
bukke temmelig højt over det oprindelige gulv.
1893 fik Storck dog et forslag fra ingeniørerne
Bonnesen og Daastrup om et nyt varmeanlæg
anbragt i kælderen under koret. Dette blev den
løsning, som Storck valgte.71 Fra 1938 er bevaret
en tegning til installation af nyt varmeanlæg i kirken. Der gik dog indtil 1949, før projektet kom
til udførelse. På det tidspunkt anskaffede man et
varmeværk endnu engang udført af A/S L. Lange
& Co. Der blev i den forbindelse gravet varmekanaler i en dybde af 75 cm, og det gamle fyrrum
i kælderen under koret blev indrettet til også at
rumme toiletter og stolerum. Sluttelig fjernede
man de to skærmvægge i koret, som havde skjult
varmeanlægget siden 1894.297 1959 påtænkte man
at ombygge varmeanlægget, så der kom varme i
gulvet under bænkene. Arkitekt Rolf Graae udarbejdede et forslag, som dog ikke kunne god-
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kendes af Nationalmuseet. Man ønskede ikke, at
der blev gravet længere ned i gulvet, da der ved
Storcks restaurering formentlig allerede var gravet ned til det oprindelige niveau. Forslaget kom
således ikke til udførelse.71
Kirken har siden 1912 haft indlagt elektrisk belysning. Forslaget om at udskifte den gamle gasbelysning med el blev bragt op i 1911.17
†Belysning. Skt. Nikolaj fik sin første gasbelysning 1869. Her modtog J. Lindegaard en betaling
for indlægning af gasledninger i kirken, og senere
på året fulgte den første gasregning fra Svendborg
Gasværk. Ved årets udgang betalte man F. Jensen
for at passe kirkens gasbelysning.77 Ved afslutningen af Storcks restaurering 1892-94 fortsatte man
med gasbelysning.17
Naturvidenskabelige undersøgelser
Termoluminiscens-undersøgelser. Fra 1999 og frem blev
disse undersøgelser foretaget af lektor, dr.scient.
Kaare Lund Rasmussen i kirkens forskellige bygningsdele.298
1) I koret er taget prøver i nord- og sydfacaderne, i det indre af nord- og sydmur samt i
hvælvet. Prøverne fra nordfacaden og de indre
mure falder inden for samme periode og giver
dateringen 1258 ±92. Prøverne fra sydfacaden
falder derimod helt ved siden af med dateringen
1342 ±27, hvilket Lund Rasmussen forsøger at
forklare ved en mulig brand, der har nulstillet stenens brændingstidspunkt. Det kan samtidig forklare, at hvælvet synes yngre med en TL-datering
til 1410 ±72. Det skulle i så fald være indbygget
efter branden.299
2) I skibet er der taget prøver fra den del af
nordre sideskib, som er opført i polsk skifte og
fra den del, der er opført i munkeskifte. Her lyder TL-dateringerne henholdsvis 1359 ±64 og
1413 ±84, en datering, der afviger noget fra de
bygningsarkæologiske dateringer.300 Hvælvet over
skibets østfag får en TL-datering til 1181 ±81.301
Dette kunne således pege på, at det først er tilføjet efter kirkens afslutning.
3) TL-dateringerne fra sakristiets vestfacade viser meget samstemmende en datering på 1509
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±49. To prøver afviger, men passer til gengæld
med Hancks ombygning og Storcks restaurering.302 Dateringen til slutningen af 1400-tallet
eller begyndelsen af 1500-tallet passer fint med
de bygningsarkæologiske iagttagelser, hvilket også gælder for tårnet. Her viser TL-dateringerne
1497 ±55.302
	Alt i alt stemmer langt de fleste af TL-dateringerne med de bygningsarkæologiske dateringer.
Alligevel er TL-dateringerne svære at anvende til
andet end et fingerpeg, fordi der i de fleste tilfælde er for stor usikkerhed.
Proveniensbestemmelser. Fra kirken findes også
en række proveniensbestemmelser af mursten.303
Prøverne viser fire hovedkilder, A, B, C og D,
samt enkelte sten, som ikke kan indplaceres i en
af disse kilder. Kor og begge sideskibe er opført
af sten næsten udelukkende fra lerkilde A. De
sten, der falder udenfor, tilhører ikke nogen af
de øvrige hovedkilder og formodes at være fra
restaureringer. Den oprindelige vestgavl har ikke
blandt prøverne sten fra nogen af hovedkilderne,
og proveniensen på prøverne er forskellig. Dette
tyder på en høj grad af omsætning af murværket i nyere sten. Det samme gør sig gældende for
korforlængelsens østgavl, som med sikkerhed blev
stærkt omsat under Storcks restaurering.304 Der er
også taget prøver fra hvælvet over skibets østfag
og fra hvælvet over koret. Hvælvet i skibet har
udelukkende sten fra lerkilde A, mens hvælvet i
koret har sten, der muligvis kan placeres i lerkilde
A, B og C/D. Det mest sandsynlige er dog, at
stenene har helt andre provenienser og igen skyldes restaureringer. TL-dateringerne for nogle af
disse prøver siger 1300-1400-tallet, og hvis hvælvet tilhører en senere fase, kan dette også være
forklaringen på, at man har hentet stenene andetsteds.305 I sakristiets vestmur fordeler stenene
sig på kilderne B og C, mens tårnets sten tilhører
kilderne C og D.306 Det kan tyde på, at sakristi og
tårn er opført ganske vist på to forskellige tidspunkter, men måske uden så stor tidsforskel.
Provenienserne stemmer generelt med de bygningsarkæologiske tolkninger og med TL-dateringerne. I hvælvene er der imidlertid kun bestemt fem sten fra hvert hvælv, hvilket er en lille
del.
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Kalkmalerier

Fig. 75. Rester af kalkmalerier i midtskibets vestfag
fremkommet under Storcks restaurering 1892-94 (s.
166). Foto i NM. – Remains of mural paintings in the west
section of the nave, brought to light during Storck’s restoration
in 1892-94.

Vindfløje
1) 1852. Vesttårnets spir har i dag en fløjstang
med en forgyldt vindfløj. Den har foroven en
krone og årstallet 1852 (s. 156 og 207). Under
Storcks restaurering 1892-94 nedtog man kuglen
og fløjen. I kuglen fandt man en stiftelsesskrivelse
fra 1763 og en fra 1852. Kugle og vindfløj fik
ny forgyldning, og ved opsætningen den 8. nov.
1893 blev der ved en festlig højtidelighed serveret vin til folkene og indlagt en ny skrivelse og
en plan af kirken i kuglen. Skrivelsen indeholdt
bl.a. navnene på håndværkere, kirkeinspektion,
byråd og arkitekt.307 Igen 1951 måtte fløjstangen
restaureres og have ny forgyldning. Også her indlagde man en skrivelse i kuglen, hvorpå der stod:
»Selve fløjstangen med ornamenter blev med
undtagelse af stangens rod helt fornyet, fløjen
blev forsynet med kuglelejer, endelig blev både
fløjen og kuglen forgyldt op«. Desuden nævnes
kirkeværge, sognepræst, menighedsrådsformand
og håndværkere.286
†Vindfløje. 1) 1755. Sognepræst Nicolai Reiersen omtaler i dette år et pyramidespir kronet af en
fløjstang med forgyldt vindfløj.235 2) 1824. Spiret
blev efterset, og kugle og fløj blev taget ned og
kuglen efterset og genopsat på en ny kobberfløj.79

1) Formentlig 1895. De nuværende dekorationer i kirken er udført af dekorationsmaler H. F.
Svendsen og består af savsnitsornamenter i buerne og rosetter i røde og grønne farver. Det
vestlige hvælv i midtskibet har desuden franske
liljer over både gjord- og skjoldbuer og mellem
ribberne ved hvælvets toppunkt. Der er mulighed for, at disse kalkmalerier delvis er baseret på
nogle af de rester, som Kornerup fandt. En skitse
i hans notesbog viser i hvert fald lignende dekorationer på en skjoldbue.308
Middelalderlige †kalkmalerier(?). Under Storcks restaurering fandtes få og dårligt bevarede rester af
kalkmalerier. I begyndelsen af november 1892 ankom professor Kornerup for at besigtige de fundne kalkmalerier. Storck var interesseret i at bevare
dem, men Kornerup mente ikke, at de havde nogen værdi, hvorfor de kunne hugges ned.309
1) 1200-tallet(?). På siden af en pille i koret
fandtes indskriften »M I S K«.310 Over første bogstav sås en forkortelsesstreg, og alle bogstaver var
majuskler.
2) Middelalderlig(?). På nordvæggen i koret
fremkom ved Storcks restaurering en gruppe figurer, som sad på den inderste hvidtning og var
af ældre karakter end de øvrige kalkmalerier, der
blev fundet ved samme lejlighed. Gruppen bestod af en siddende figur med regnbuen(?) og et
par knælende figurer bagved. Der synes at være
tale om Kristus som verdensdommer, Maria og
Johannes samt en af de tre konger knælende. På
samme sted fandt man også resterne af en bort
eller et bånd med bladornamenter.311
3) Middelalderlig(?). På den vestlige hvælving
fandt Magdahl Nielsen 1893 dekoration på ‘ribber, grater og skjoldbuer’. Han sammenlignede
dem med Roskilde Domkirkes, desværre uden
at komme nærmere ind på, præcis hvilke hvælv
og kalkmalerier der er tale om i Roskilde. Der er
en mulighed for, at disse dekorationer har været
middelalderlige.312
Eftermiddelalderlige †kalkmalerier. 1) 1550-1600. I
midtskibets vestlige fag fremkom på nordvæggen
to svævende engle, der blæser på basuner, den ene
desuden med en palmegren i hånden (fig. 75).313
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2) 1566-67. Det eneste sikkert daterede var en
indskrift med blåsorte bogstaver og indrammet af
sorte linjer fundet på det vestlige hvælv i kappen
over tårnbuen. Ved hver side af rammen fandtes
et skjold med et bomærke. Indskriften skrevet
med versaler lød: »J: H: S:/ anno domini 1?5?/
tha blev thene kierche let/ ted och thagt/ ano
domini 1566/ tha blef thene kirche kalgrid/ inden vdi formedels Herig/ Sehvrman och Rasmvs/ Jonsen som then thid vor«. Det første årstal
var svært læseligt, og ifølge Magdahl Nielsen var
de sidste tre tal ikke oprindelige. De var af en
anden karakter og malet på et nyere pudslag.314
3) Nyere tid, måske 1600-1700-tallet(?). Afbankning af den indvendige puds var et af de
første projekter under Storcks restaurering, og
således stødte Magdahl Nielsen allerede i oktober
1892 på »Temmelig store Kalkmalerier« i koret.
På sydsiden i koret og i højkirken fandtes der
spor af flere kirsebærrøde og gule baldakiner –
tilsyneladende fra samme periode. Magdahl Nielsen tolkede dem til at være af nyere oprindelse.
Ligeledes på sydsiden i koret dukkede kanten af
et skjold med krone op.315
4) 1737. Knud Maler betales dette år 6 rigsdaler og 3 mark for at male otte epitafier, omkring
altertavlen og ved orglet.20 Formentlig er der tale
om kalkmalerier, som meget vel kan være identiske med ovennævnte kalkmalerier, som Magdahl
Nielsen fandt i koret. Malerierne omkring orglet
kan være en opfriskning af nr. 1.
5) 1737. Indskrift på et hvælv i kirken »Repareret 1737«.235
6) 1754. Andreas Maler får udbetalt 2 rigsdaler
for at udføre et gardin om altertavlen.20 Også her
er det en smule usikkert, om der er tale om kalkmalerier, og der kan være tale om opmaling eller
fornyelse af nr. 3 eller 4.
Glasmalerier
Skt. Nikolaj Kirke har moderne glasmalerier i
flere af vinduerne. De er fra henholdsvis 1940 og
1946, men udført af samme kunstner, hvorfor de
her behandles under ét.
1906 ønskede kirkeinspektionen at indsætte
glasmalerier i korforlængelsens østgavl. Man an-
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Fig. 76. Glasmaleri i korforlængelsens sydside, 1940,
udført af Kræsten Iversen. Motiver fra Lignelsen om
den fortabte søn (s. 168). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– Stained glass window in the south side of the chancel extension, 1940. Motifs from the Parable of the Lost Son.

søgte stiftsøvrigheden om tilladelse, og 1907 fik
man den, efter at provstesynet og byrådet havde
givet deres støtte.17 Projektet blev dog af ukendte
årsager ikke gennemført på dette tidspunkt. Det
kan bero på, at man simpelthen ikke var i besiddelse af midler til en sådan udsmykning. Først
1938 gik projektet videre, da en af kirkens store
velgørere, bankfuldmægtig Knud Jølver, tilbød at
stå for finansieringen som en gave til kirken.316
Efter samråd med Magdahl Nielsen faldt valget
på maler Kræsten Iversen, som var professor ved
Kunstakademiet i København. Ved indvielsen af
de første glasmalerier i korets østgavl juni 1940
og i september samme år ytrede Knud Jølver øn-
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ske om at fortsætte projektet. Han tilbød således
at finansiere glasmalerier til henholdsvis vinduet i
korets sydmur og til de to små, rundbuede vinduer i sideskibenes østmure. Kunstneren skulle igen
være Kræsten Iversen, som på det tidspunkt allerede havde udført skitser til de nye glasmalerier.317
Knud Jølvers gave til kirken blev fuldendt 1946
med glasmalerier til de to vinduer i sideskibenes
vestgavl, også denne gang af Kræsten Iversen.318
Den første generation af glasmalerierne er udført i klare, stærke farver, mens de to i vestgavlen
fra 1946 er mere dæmpede i farvevalg. Kræsten
Iversen fandt på mange måder inspiration i en
middelalderlig tradition med klar figurtegning
og store farveflader.319 Motiverne har forskellig baggrund, idet der både er helgenskildringer,
Kristusfremstillinger og billeder fra Det ny og
Det gamle Testamente. De tre vinduer i korforlængelsens østgavl (fig. 80) kan for det midterste
vindues vedkommende fremvise Den opstandne
Kristus og Englene ved den tomme grav. De to
flankerende vinduer har begge Skt. Nikolaj i
centrum – kirkens værnehelgen. Mod nord er
han fremstillet som Peblingenes Beskytter med
armen om en dreng. Dette motiv er suppleret
med Helbredelse af den spedalske (foroven) og

den blinde og Velsignelsen af de små børn (forneden). Mod syd ses Skt. Nikolaj som de søfarendes helgen bærende et skib i armene. Over
Skt. Nikolaj findes Peters fiskefangst og nederst
Hvervningen af disciple blandt fiskerne samt
Jesu vandring på søen. I vinduet i korforlængelsens sydside (fig. 76) er indsat fem motiver fra
Lignelsen om den fortabte søn. Sideskibene har
mod øst i henholdsvis nord og syd (fig. 77 og 64)
Jesu dåb og Den hellige Birgitta. Mod vest findes
henholdsvis mod nord og syd Moses med lovens
tavler og Hyrden med lammet.320
Glasmalerierne blev beskadiget 1944 ved et
bombardement af nærliggende bygninger. De
blev efter krigen istandsat af Kræsten Iversen.321
1971 blev nogle af vinduerne udsat for flere tilfælde af hærværk (vestgavlen), og 1991 var der
forsøg på indbrud, som gjorde stor skade på den
nederste del af vinduet med Birgitta-figuren i
søndre sideskibs østgavl. I begge tilfælde kunne
skaderne dog udbedres.71
†Glasmalerier. Kirken har på et tidspunkt, måske i middelalderen, haft †glasmalerier. Ved Magdahl Nielsens udgravning i koret under Storcks
restaurering fandt man 1892 nogle stykker vinduesbly og stumper af glas med spor af maling.322

Fig. 77. Udsnit af indvendig apsis i nordre sideskib med firpasblænding og glasmaleri af Kræsten Iversen 1940. Jesu dåb (s. 168). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Detail of the interior of the apse in the north side-aisle, with quatrefoil recess and stained glass
by Kræsten Iversen, 1940.The Baptism of Christ.
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Fig. 78. Alter og alterprydelse (s. 172 og 175).Tegning af Joakim Skovgaard. I Kunstindustrimuseet (Danske Kunstneres Dekorative Tegninger). Foto Pernille Klemp. – Altar and altar decoration. Drawing by Joakim Skovgaard.

inventar
Oversigt. Hovedparten af det nuværende inventar er
anskaffet i forbindelse med hovedrestaureringen 189294, mens de foregående århundreder fortrinsvis er repræsenteret ved mindre genstande.
	Af det middelalderlige inventar er enkelte stykker
bevaret. Ud over den senromanske døbefont gælder
det alterkalken (skaft og knop), korbuekrucifikset og
to små klokker, der alle stammer fra senmiddelalderen.
Hertil føjer sig en klokke fra 1512, som dog først er
kommet til kirken i 1828, da den nedrivningsdømte
†klosterkirke blev tømt for inventar.

Prædikestolen er fra 1585. Også kirkens ene pengeblok stammer fra anden halvdel af 1500-tallet, men
bærer efter en istandsættelse årstallet 1779. Endvidere
en Frederik II-bibel. 1600-tallet er alene repræsenteret ved et sygesæt, skænket af sognepræst Christen
Pedersen Hellevad og hustru Ellen Willumsdatter i
1629, og en oblatæske, som hattemager Jacob Jensen
Samsing og hustru forærede i 1696. Det store portrætmaleri af Jørgen Pedersen Lucoppidan og familie, malet i 1697, blev hængt op i anden halvdel af
1700-tallet.
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Fra 1700-tallet er der bevaret en lysekrone, skænket
1714 af arvingerne efter Anna Margrethe Helverskov,
og et dåbsfad, der 1724 blev foræret af Helle Trolle.
Hertil kommer en pengeblok fra 1728 og en alterkande, som Jesper Friis og hustru Anna Ribers gav til
kirken i 1771. Den næststørste klokke er støbt 1790 af
D. C. Herbst.
Det store (†)altermaleri, der hænger i sakristiet, er
malet af Heinrich Eddelien i 1835 og skænket af prins
Christian Frederik (Christian VIII). Den største klokke
er støbt 1839 af I. C. og H. Gamst. Kirkeskibet blev
ophængt 1845 som en gave fra sognets skippere og
styrmænd, mens sygesættet fra 1859 er medbragt af
sognepræst Emil Warburg ved hans tiltræden. 1883
skænkede han et sæt alterstager af sølvplet. Endelig
findes en pengebøsse fra 1858 samt en dåbskande fra
Bing & Grøndahl fra o. 1875.
I forbindelse med hovedrestaureringen 1892-94 blev
næsten hele inventaret fornyet. Alterbordet, alterprydelsen og alterskranken er udført i et samarbejde mellem
arkitekten H. B. Storck og maleren Joakim Skovgaard.323
Førstnævnte har endvidere tegnet alterstagerne, rygskjoldet og opgangen med mere til prædikestolen, stolestadebænkene, en præste- og en degnestol, dørfløjene,
salmenummertavlerne og lysekronen i sakristiet. Kirkens tårnur er udført af firmaet Bertram Larsen.
I midten af 1900-tallet blev dele af inventaret atter udskiftet. Således er lysekronerne barokkopier fra
1940’erne, mens korbænkene, præste- og degnestolen, brudestolene og de løse stole i koret er udført i
1950’erne af snedkermester Hans Dau i Ribe; alt bekostet af bankfuldmægtig Knud Jølver. Fra dette århundrede stammer også kirkens tekstiler samt en række mindre genstande, hvoriblandt et dåbsfad, tegnet af
H. B. Storck og skænket af frimurere år 1900. Orglet
er fra 1967.
Farvesætningen. Stoleværket, dørfløjene og orglet står
umalede i træets naturlige farve, sidstnævnte dog med
forgyldte detaljer, mens billedskærerarbejderne domineres af dæmpet grønt, blåt og rødt samt forgyldning.
Farvesætningen er fastlagt i samarbejde mellem H. B.
Storck og Joakim Skovgaard, og selve malerarbejdet
blev udført af dekorationsmaler H. F. Svendsen fra København i efteråret 1894.
Den ældre farvesætning er stort set ukendt. Det træskårne inventar har utvivlsomt oprindelig haft broget
staffering. I slutningen af 1700-tallet blev to †lukkede
stole malet lyseblå. I første halvdel af 1800-tallet blev
prædikestolen og altertavlen malet sorte med hvide og
forgyldte detaljer, balustraderne omkring de lukkede
stole og orglet mahogni- og bronzefarvede.
Kilder. Det ældste bevarede inventarium er dateret
1576 (1576-inventariet) og har form af en liste over de
ikke nagelfaste genstande (altersølv, tekstiler, lysestager
og løse møbler mv.).324 Den tidligst kendte beskrivelse
af kirken som helhed stammer fra 1589 og findes i bi-

skop Jacob Madsens visitatsbog med optegnelser fra
hans visitatsrejser i årene 1588-1604. Jacob Madsen
omtaler og karakteriserer det vigtigste inventar (altertavlen og -stagerne, korgitteret, korbuekrucifikset, døbefonten, prædikestolen, stolestaderne, orglet, tårnuret
og klokkerne) og nævner desuden, at kirken var under
kalkning, da han besøgte den.325 Fra 1674 giver kirkeregnskabsbøgerne i Stiftsøvrigheds- og Kirkeinspektionsarkiverne detaljerede oplysninger om indtægter og
udgifter i forbindelse med nyanskaffelser, reparationer
og ombygninger.326 To præsteindberetninger, henholdsvis forfattet 1707 af Gamaliel Nielsen og 1755 af Nicolai Reiersen, rummer fyldige beskrivelser af kirkens inventar og gravminder,327 ligesom et afsnit i sognepræst
Joachim Begtrups Svendborg-beskrivelse fra 1823 er
helliget Skt. Nicolai Kirke.328 Alle giver de værdifulde
oplysninger om kirkens udseende og indretning før de
gennemgribende forandringer i 1800-tallet. En anden
vigtig kilde, nemlig kirkens ældste synsprotokol med
oplysninger om perioden 1862-91, må desværre anses
for bortkommet. Derved får en gruppe ældre fotografier, som er optaget i denne periode, ekstra betydning
(fig. 84-85, 104, 106, 111 og 138). Hovedrestaureringen 1892-94 belyses gennem arkitekt Johannes Magdahl Nielsens dagbog fra byggepladsen samt hans korrespondance med H. B. Storck, der først og fremmest
omhandler kirkebygningen, men også rummer oplysninger om de inventarmæssige dispositioner.329
Det middelalderlige kirkerum.330 Vores viden om indretningen af den middelalderlige kirke stammer primært fra Jacob Madsens beskrivelse samt oplysningerne i 1576-inventariet. Alterbordet, der stod tæt ved
korets østvæg, var prydet med en altertavle med en
udskåren Golgatafremstilling i midten og malerier af
de 12 apostle på fløjene. Til alteret hørte et alterklæde
og forhæng af spraglet uldstof, og tæt ved det må den
lille korklokke have hængt. Overgangen mellem koret
og skibet blev markeret af korbuekrucifikset, formentlig sammen med et korgitter. I sideskibenes apsider var
der sidealtre for Skt. Birgitta og Skt. Gertrud (henholdsvis i syd og nord), og kirken rummede yderligere
mindst to sidealtre, Kalentealteret og Vor Frues Alter,
hvis placering dog ikke kendes (s. 78). En Mariaskulptur har formentlig prydet sidstnævnte. Døbefonten
stod i tårnrummet, og oppe i tårnet hang to klokker.
Endelig var der et indmuret skab i sakristiet, hvor alterkalk og disk, messeklæder og andre ornamenter blev
opbevaret.
Det efterreformatoriske kirkerum. Sidealtrene er sandsynligvis blevet taget ned kort efter reformationen,331
men i øvrigt synes det katolske inventar i vid udstrækning bevaret, svarende til vanlig praksis. En markant
ændring kan først påvises 1585, da prædikestolen blev
opsat på pillen i korbuens nordside. Måske er flytningen af korbuekrucifikset til væggen syd for alteret,
hvor det hang i 1589, sket i denne forbindelse,332 lige-
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Fig. 79. Forslag til alter 1892-94 (s. 172 og 175). 1:50. Tegning af H. B. Storck. I
NM. – Proposal for altar, 1892-94. Drawing by H. B. Storck.
som korgitteret på dette tidspunkt kan være flyttet til
buen mellem korfagene. I øvrigt synes kirken i denne
periode at have været ganske veludstyret med såvel et
lille positiv som et tårnur, og i 1575/76 bekostede menigheden anskaffelsen af en stor klokke, støbt af Matthias Benninck i Lübeck. Endnu en væsentlig forandring skete i 1603, da den middelalderlige altertavle
blev erstattet af en ny, udført i renæssancestil.
Forandringer i kirkerummet 1610-1820. De følgende
godt to hundrede år skete kun mindre ændringer, der
til dels havde karakter af vedligehold; dog anskaffedes
senest 1676 et nyt orgel. Kirkens indretning fremgår
i øvrigt af en plan fra o. 1750, men formentlig i store
træk dækkende for forholdene siden slutningen af
1500-tallet og frem til begyndelsen af 1800-tallet (fig.
71). Væsentligst er det at bemærke, at korbygningens
vestfag var indrettet med stolestader og tilsyneladende
blev betragtet som en del af midtskibet, mens selve koret, afgrænset af korgitteret, udgjordes af det korte østfag (korforlængelsen).333 Endvidere ses døbefonten at
være flyttet fra tårnrummet til søndre sideskibs vestfag,
hvor den stod indhegnet af et fontegitter.
I 1702-03 blev der opsat stolestader i nordre sideskib, og i løbet af århundredet indrettedes et antal
lukkede stole, hvoraf fire var placeret på et pulpitur i
sydsiden, to på orgelpulpituret i vestenden. Endvidere
blev belysningen forbedret, da jomfru Vita Biering og

arvingerne efter Anna Margrethe Helverskov i 171415 skænkede to lysekroner, som blev hængt op i korfagene. 1748-49 bekostede rådmand Knud Graae og
købmand Hans Torbjørnsen en istandsættelse af inventaret (altertavle, prædikestol, korgitter, korbuekrucifiks
og stolestader), og 1752 betalte nogle af byens skippere
for maling af orgelfacaden. I hele perioden modtog
kirken desuden gaver fra private i form af tekstiler, altersølv og dåbsudstyr. 1787 blev altertavlen og skriftestolene moderniseret i nyklassicistisk stil, og 1810 blev
døbefonten flyttet til koret.
Forandringer i kirkerummet 1820-90. I første halvdel af 1800-tallet skete ganske omfattende ændringer.
1824 blev kirken ombygget af arkitekt Johan Hanck (s.
155). Under arbejderne blev koret angiveligt beskadiget, og efter en indsamling i menigheden blev denne
del af bygningen nyindrettet og åbnet mod skibet,
idet korgitteret blev borttaget og korbuekrucifikset,
der havde ‘stået’ på det, blev placeret over døren til
sakristiet. Altertavlen blev restaureret og alterskranken
fornyet, degnestolen flyttet og skriftestolene kasseret,
mens prædikestolen blev drejet og forsynet med en ny
opgang fra koret. Antallet af stolestader i korets vestfag synes reduceret, og stolestadegavlenes topstykker
blev savet af. Endelig anskaffedes en ny døbefont efter
tegning af Johan Hanck, som dog kun stod i kirken i
nogle årtier.

172

Svendborg · Skt. Nikolaj kirke

1833-34 blev stolestaderne fornyet, og der blev indrettet lukkede stole i arkadeåbningerne mellem midtog sideskibene, således at der kun var passage på tværs
af kirken i midtskibets 2. fag (jf. fig. 10). Året efter blev
altertavlen helt ombygget og forsynet med et nyt altermaleri af H. Eddelien. Antagelig samtidig blev krucifikset borttaget. 1849 anskaffedes et nyt orgel, bygget
af P. M. Gudme.
Hovedrestaureringen 1892-94. Som nævnt blev stort
set hele det ældre inventar kasseret i forbindelse med
den gennemgribende restaurering af bygningen; blot
døbefonten og prædikestolen bevaredes, ligesom korbuekrucifikset blev fundet frem og genophængt. I stedet for det kasserede udformede Storck et sammenhængende inventar med et stærkt fællespræg i formsprog og farvesætning, hvis inspiration synes hentet i
form- og billedsproget i den europæiske og nordiske
middelalder. Trods indgreb i inventaret i 1900-tallet er
det endnu Storcks inventarmæssige dispositioner, der
præger kirkerummet med det romansk inspirerede alterparti, den lave alterskranke, der adskiller korfagene,
den restaurerede prædikestol og midtskibets stolestadebænke. 1894 blev korets vestfag desuden møbleret med
bænke og stole langs væggene, ligesom der opstilledes
stolestadebænke i sideskibene. I vestenden blev orgelpartiet fornyet, og hele kirken oplystes af hjulkroner.
Forandringerne i 1900-tallet skyldes primært bankfuldmægtig Knud Jølvers enestående generøse gaver.334 Ud over glasmalerierne (s. 167) bekostede han
i 1940’erne og 1950’erne bl.a. udskiftning af hjulkronerne og kormøblementet, bemaling af orgelpulpituret, restaurering af kirkeskibet og det lucoppidanske
familieportræt, anskaffelse af en præsterækketavle samt
i 1960 en dåbskande tegnet af arkitekt Mogens Koch
og alterstager tegnet af arkitekt Rolf Graae. Endvidere
bidrog han med en større sum til anskaffelsen af orglet
i 1967, leveret af Marcussen & Søn med facade og pulpitur efter tegning af Rolf Graae.

Alterbord og alterklæder
Alterbord (fig. 80), 1894, tegnet af H. B. Storck og
udført af Joakim Skovgaard sammen med den tilhørende alterprydelse (s. 175).335 Af egetræ med
alterbordsplade og alterpodium af samme materiale. Bordets forside er inddelt i fem fag med
skiftevis firkantede og cirkulære rammer om den
figurative udsmykning. I midten ses Korslammet
(fig. 82) flankeret af evangelisternes symbolvæsener: Tv. englen for Mattæus og løven for Markus, th. oksen for Lukas og ørnen for Johannes.
På bagsiden af bordet er skabe med fyldingslåger.
Bordets kant- og fodliste står i grønt og blåt, mens

felternes rammer er umalede med smalle hvidlige
profiler og røde knapper. De enkelte figurer er
holdt i hvidt, brunt, grønt, blåt og rødt på mørkeblå baggrund. En række dekorative detaljer er
forgyldte. Bordets bagside er malet grågrøn. Bordet er beslægtet med det samtidige alterbord i
Tveje Merløse Kirke (DK Holbæk 2992). Det står
på et podium i tre afsæt, der på stødtrinene har
malede ornamenter i blå og grønne nuancer.
†Alterbord, sekundært, muligvis samtidigt med
opsætningen af †altertavle nr. 2 i 1603. Opmuret
i ler af gamle, genanvendte munkesten. Bordets
bageste del udgjorde en muret blok med fremspring på begge sider, hvorpå †altertavlen hvilede.336 1713 beklædte Anders Snedker bordet med
brædder, så alterklædet ikke blev ødelagt af fugt,20
og 1805 blev beklædningen fornyet ved snedker
Lars Henningsen (†alterbordspaneler).13 Bordet
blev nedbrudt 1892, det karakteriseredes da som
‘en trækasse af ru brædder’.337 En †alterbordsplade
af poleret granit, som angiveligt skulle være overført fra †Klosterkirken i forbindelse med dennes
nedrivning, omtales ikke.338
Sidealterbord (fig. 64). Rekonstrueret 1892-94
på rester af et middelalderligt †sidealterbord, til dels
med brug af ældre sten (s. 140). Alteret var viet til
Skt. Birgitta (jf. s. 78). Opmuret af røde teglsten
i tilslutning til apsismuren i søndre sideskib. Med
hensyn til †sidealterbord viet til Skt. Gertrud (jf. s.
78) kendes ingen arkæologiske spor, men bordet
vides fra skriftlige kilder at have stået i nordre
sideskibs apsis.
Alterklæde (jf. fig. 64), 1960, skænket af afdelingssygeplejerske Anna Poulsen.339 Af uld; broderi med motiv af et kors i gylden ramme på blå
bund samt indskrift med beige versaler »Herre
vis mig vejen og gør mig villig til at vandre den«.
På sidealterbordet i søndre sideskibs apsis.
†Alterklæder. 1) Antagelig senmiddelalderligt,
omtalt 1576, af spraglet makay (uldstof).88 2)
1693, foræret af kgl. konfessionarius Peder Jespersen og hustru Bodil Madsdatter Friis sammen
med †alterdug nr. 1 (jf. også †messehagel nr. 4,
†messeskjorte nr. 1, gravsten nr. 3, †begravelse nr.
I,1). Af rød fløjl med guldkniplinger.13 Formentlig er det dette, der 1717 beskrives som værende i
god stand og skænket for få år siden; 1725 beteg-
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Fig. 80. Alterbord og alterprydelse, 1894, tegnet af H. B. Storck og udført af Joakim Skovgaard (s.
172 og 175). Glasmalerier i østgavl, 1940, tegnet af Kræsten Iversen (s. 168). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Altar and altar decoration, 1894, designed by H. B. Storck and made by Joakim Skovgaard. Stained
glass window in the east gable, 1940, by Kræsten Iversen.
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Fig. 81. Kristus. Detalje af alterprydelse (s. 175). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – Christ. Detail from altar decoration.

forbindelse med renoveringen af alteret (s. 178).
Af rød fløjl med guldgaloner. 1843 betegnet som
ubrugeligt.340 9) 1843, af rød fløjl med guldgaloner og silkefrynser.340 10) 1872, af rød fløjl med
guldgaloner og frynser.77
Blandt de talrige †alterduge kan nævnes følgende, der blev skænket som gaver: 1) 1693, med
hvide kniplinger, foræret af kgl. konfessionarius
Peder Jespersen og hustru Bodil Madsdatter Friis
sammen med †alterklæde nr. 2 med mere.13 2)
1701, med hvide kniplinger, skænket i påsken
af fornævnte.20 3) 1749, med hvidsøm, skænket
af Ulrikka Eleonora Fibiger, enke efter løjtnant
Peter Kønig (jf. †prædikestolsbeklædning nr. 1,
†begravelse nr. I,5).276 4) 1764, med kniplinger,
skænket af en anonym giver sammen med †alterklæde nr. 4 med mere.78
Altertæppe, 1980, vævet af Ester Bové Reintoft
af uld i rosa og lyse nuancer.269 Nu på gulvet i
nordre sideskib.
(†)Altertæppe, o. 1930-40, uld, stramajbroderi
med stiliserede liljer i rosa, orange, grønne og
lyse farver på brun bund inden for en lys ramme.
Opbevares i skab på alterbordets bagside.
†Altertæpper. 1) O. 1894, tegnet af Joakim Skovgaard, af okkergul filt med rosetter i fladsyning. 2)
1927-28, en kopi af nr. 1, syet af ‘seks damer’.341

nes som nyt,79 1730 repareres med rødt bomulds
lærred og silke,77 og som i Danske Atlas (1774)
omtales som skænket af Peder Jespersens enke.
Klædet fandtes endnu 1777. 3) 1708, af blomstret, ostindisk kattun (bomuld) og blegt hørgarn,
forsynet med farvede frynser forneden. Anskaffet, fordi det gamle alterklæde (muligvis nr. 1)
var helt forrådnet, og fastgjort til alterbordet med
messingsøm og hægter.20 1777 betegnet ubrugeligt.13 4) 1764, skænket af en anonym giver i
menigheden sammen med en †alterdug (nr. 4),
en †knæleskammel (s. 179) og et †prædikestols
omhæng (nr. 3); beregnet til daglig brug. Af rødt,
blomstret plys med kamelhårsfrynser.340 5-6) Fra
1814 omtales et alterklæde af rød fløjl med silkefrynser og et af grøn fløjl med guldgaloner. Kasseret 1835.20 7) Før 1828, dette år overført fra
†Klosterkirken sammen med en †alterdug.77 8)
1835, syet af skrædder C. Pedersen og anskaffet i

Fig. 82. Korslammet. Detalje af alterbord (s. 172). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – The Lamb of the Cross. Detail
from altar frontal.
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Alterprydelse (fig. 80), 1894, tegnet af H. B. Storck
og udført af Joakim Skovgaard sammen med alterbordet (s. 172).335 Af egetræ, bestående af et
retabel med relieffer af Kristus (fig. 81) og de 12
apostle, alt kronet af et stort krucifiks i strålekrans
med bogstaverne »INRI«. På korsstammens bagside årstallet »1894«. Farverne svarer til alterbordets med rig forgyldning på retablet. Alterprydelsen har forbillede i de senromanske gyldne altre og krucifikser, ikke mindst Odderkrucifikset
(DK Århus 2544 ff.), der synes at danne forlæg
for korsendernes akantusbladduske.342
†Altertavler. 1) Senmiddelalderlig, omtalt 1589
af biskop Jacob Madsen. Den trefløjede tavle havde som midtbillede »Crucifix met Reffuere«, dvs.
en træskåret Golgatafremstilling med Kristus på
korset, flankeret af de to røvere, samt antagelig en
række andre figurer. På sidefløjene var malet de
12 apostle (»de 12 Aposteler malet på Fløieler«).
Ved Jacob Madsens besøg var tavlen nymalet.343
Den må være nedtaget 1603 i forbindelse med
anskaffelsen af nr. 2. Dele af tavlen fandtes endnu
1755, men disse var uden årstal eller andre indskrifter.
2) (Fig. 85), udført 1603,13 men sidenhen ændret ved en række istandsættelser, til dels af gennemgribende art. 1835 indsattes således nye malerier i stor- og topstykket, herunder et (†)maleri,
udført af Heinrich Eddelien og skænket af prins
Christian Frederik (Christian VIII), daværende
guvernør over Fyn og Langeland. Antagelig på
samme tidspunkt eller ved en af de to forudgående renoveringer 1787 og 1824 udførtes det nyklassicistisk prægede, arkitektoniske rammeværk,
der som en skærmfacade var placeret foran den
ældre tavle, jf. ndf.
	Altertavlen, hvis udformning i første række
kendes fra ældre fotografier (fig. 84-85, 104 og
138), var arkitektonisk opbygget med et tredelt
storstykke i to etager på et postament. Storstykkets øvre, lavere del over den kraftigt udkragede
hovedgesims havde karakter af en attika, et velkendt led fra antikkens triumfbuearkitektur og
siden anvendt både i renæssancen og i senere perioder. Øverst var en topgavl, formet som en seg-

Fig. 83. Kristi Opstandelse, 1835. (†)Altermaleri, udført af Heinrich Eddelien og skænket af prins Christian Frederik (s. 176). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– The Resurrection of Christ, 1835. (†)Altar painting by
Heinrich Eddelien, donated by Prince Christian Frederik.

mentbue og kronet af et kors med trepasender.
De to etager var indrammet af spinkle søjler med
glatte skafter i henholdsvis korintisk (nederst) og
jonisk (øverst) orden. Både hovedgesimsen og
den øverste gesims havde kronlister med tandsnit
over glatte friser. En tilsvarende tandsnitprydet
profil indrammede segmentgavlen.
Tavlens farveholdning var i den senest overleverede version ganske enkel. De vigtigste arkitektoniske led stod i hvidt med forgyldning af
dekorative detaljer, mens selve rammeværket var
sortmalet. Fire malerier udfyldte nedre etages
midt- og sidefelter samt den øvre dels midtfelt;
kun det førstnævnte er endnu bevaret (jf. ndf.).
De tilhørende øvre sidefelter synes at have været ensartet sortmalede. På hovedgesimsens frise
og på postamentet under midtfeltet var malede
indskrifter i antikva med skriftsteder, henholdsvis
Joh. 11,25 og Rom. 4,25, begge refererende til
hovedbilledets motiv.
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Fig. 84. Indre set mod øst før restaureringen. Foto i Svendborg Museum. – Interior looking east, before the restoration.

(†)Altermaleri (fig. 83), 1835, signeret og dateret i nedre højre hjørne af Heinrich Eddelien
(»H: Eddelien 1835«).344 Maleriet, der viser Kristi
Opstandelse, er udført i olie på lærred og måler
205×157 cm (lysmål 185×137 cm). Kristus ses
stående i en regnbueomkranset lysglorie foran
klippehulen. Han har himmelvendt blik, udbredte arme og sætter højre fod på den omvæltede
gravsten. Han er indhyllet i det hvidlige ligklæde,
der dog lader vunderne i hænder, side og højre
fod synlige. Til højre knæler en hvidklædt engel
i bøn, mens de to soldater ses til venstre, den ene
sovende, hvorimod den anden gør en forskrækket gestus, blændet af stråleglansen. Maleriet, der
som den eneste del af altertavlen blev bevaret efter hovedrestaureringen 1892-94, er ophængt på
sakristiets østvæg.

†Altermalerier. Den tidligste omtale af altertavlens motiver fremgår af præsteindberetningen fra
1755,235 der enten kan referere til den oprindelige
renæssanceudsmykning eller til en fornyelse gennemført 1748 (jf. ndf.). Ifølge beretningen viste
tavlen på daværende tidspunkt lidelseshistorien,
de fire evangelister og den hellige Nadvers indstiftelse. Det sidstnævnte motiv smykkede storstykkets hovedfelt,345 mens de fire figurer sammen
med andre temaer fra lidelseshistorien kan have
smykket storstykkets sidefelter eller topstykket.
1823 beskrives tavlen som forestillende »et
Tempel, hvor de vigtigste Handlinger i Christi
Liv ere forestillede; den er malet 1787«.346 Hermed hentydes sandsynligvis til tavlens istandsættelse nævnte år af maler Lange (jf. ndf.), der ikke
blot kan have nystafferet rammeværket, men også
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Fig. 85. †Altertavle nr. 2, 1603, med senere tilføjelser (s. 175). Foto i Svendborg Museum. – †Altarpiece no. 2, 1603,
with later additions.
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udført nye altermalerier. Hvorvidt tempelassociationen alene hentyder til maleriernes staffagearkitektur eller også til en fornyelse af det arkitektoniske rammeværk, fremgår dog ikke klart.
I tavlens seneste udformning, der i det mindste
for stafferingens vedkommende gengiver tilstanden efter den gennemgribende renovering 1835,
udfyldtes sidefelterne i nedre etage af illusionistisk
malede figurer i grisaille af Paulus med sværdet
(tv.) og Johannes Evangelisten med giftbægeret
(th.). Førstnævnte var udført efter Thorvaldsens
statue i Vor Frue Kirke i København (DK KbhBy
1, 216),347 hvorimod Johannes afviger fra mesterens kendte versioner af denne figur.348 Figurerne
var indrammet af nicher, foroven smykket med en
bladværksbaldakin i gotisk stil (fig. 138), der dog
senere blev overmalet (fig. 84-85 og 104). I attikaetagens midtfelt var indsat et indrammet grisaillemaleri af Kristus, der velsigner børnene, udført
efter Thorvaldsens relief (1806-08) på døbefonten
i Brahetrolleborg Kirke (Sallinge Hrd.).349 Endvidere omfattede udsmykningen ifølge Storck ‘påmalede, meget slette udførte ornamenter og tegnene for evangelisterne’.350
Tilblivelse og senere ændringer. Renæssancealtertavlen var udført 1603, da Jesper Maler dette år
modtog 10 daler for sit arbejde, der principielt
både kan have omfattet det udskårne og det stafferede.351 Som tavlen fremtrådte i sin seneste version, var den imidlertidig klart præget af yngre
bearbejdninger. Som anført af Magdahl Nielsen
oktober 1892 viste det sig således ved alterets
nedtagning, »at det nuværende (alter) var lagt
uden paa et tidligere (...)«, idet dog begge dele var
i en temmelig miserabel tilstand (jf. ndf.).280 Efter
alt at dømme var en sekundær opbygning ligesom
en skærmfacade placeret foran den ældre (vel oprindelige) tavle. Alligevel kan det ikke udelukkes,
at renæssancetavlens arkitektoniske struktur blev
gentaget i den senere komposition. Et eksempel på en opbygning i to etager med storstykke
og attika samt skiftende søjleordner og topgavl
med segmentbue genfindes f.eks. i Ribe Domkirkes (†)altertavle fra 1597 (DK Ribe 410), om
end dennes topstykke savnes i Svendborgtavlen.
En anden mulighed var en mere traditionel opbygning med tredelt storstykke, enkelt topstykke

og topgavl i lighed med den samtidige altertavle
fra Svendborg Vor Frue Kirke, udført 1604, ligeledes af Jesper Maler. Hvorvidt tavlen i Skt. Nikolaj
Kirke som de ovennævnte også havde sidevinger
og anden dekorativ skulptur, er tænkeligt, men
udokumenteret, lige så lidt som den oprindelige,
utvivlsomt farverige renæssancebemaling kendes.
1748 blev altertavlen istandsat på købmand
Hans Torbjørnsens bekostning (jf. s. 171).276 Ved
denne lejlighed kan altermalerierne være blevet
fornyet (jf. ovf.). I samme forbindelse er sandsynligvis blevet anført den pietistisk prægede indskrift, der nævnes 1755:352
»See her o Kiære Siæl,
hvor venlig Jesus byder
Hver Syndebunden Træl,
til Naadens Søde Bord
Og der antager dem,
som villig ham adlyder
og gaaer bodfærdig frem,
bestyrcket ved Guds ord.«
Præsteindberetningen omtalte samtidig tavlen som
‘en køn opført bygning, der er siret med pilastre
og fem [!] høje piller, som bærer overdelen’, hvilket kunne tolkes som en mulig hentydning til
renæssancetavlens udsmykning med både søjler
og pilastre og til dens struktur i to etager.
1787 blev altertavlen moderniseret i nyklassicistisk stil samtidig med †skriftestolene (s. 196). Der
blev rejst et stillads omkring den og opsat ornamenter i form af urner og rosetter, leveret af Christian Drejer, ligesom der måske blev udført et eller
flere nye malerier (jf. ovf.). Arbejdet blev udført af
snedker Hans Christensen og maler Lange.353
I forbindelse med Hancks ombygning af kirken 1824 blev altertavlens træværk nymalet og
forgyldt.354 Kun godt 10 år senere og formentlig
motiveret af prins Christian Frederiks donation
af det nye altermaleri 1835 blev tavlen gennemgribende istandsat. Istandsættelsen er kun sparsomt dokumenteret, men det nævnes, at snedker
S. Lang ‘forandrede tavlen efter tegning og overslag’ samt udførte en hulkelsramme til maleriet,
dvs. Eddeliens billede, der særligt var fragtet hertil
med skib, alt til et samlet beløb på 63 rigsdaler.20
Samtidig betaltes malerne Berg og Hans Fr. Trabolt 60 rigsdaler for at male den;20 sidstnævnte
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malede tavlen tre gange med oliefarve, forgyldte
de to indskrifter og listen om maleriet samt overtrak søjlerne med matfernis og selve maleriet med
kopalfernis. Hvem af de involverede, der udførte
de illusionistiske malerier i stor- og topstykket,
fremgår imidlertid ikke. Det fornyede alter blev
særligt indviet 27. juli 1835 ved en festkoncert.79
1840 tilføjede snedker Lang topprydelsens kors.77
1860 dekoreredes alteret af maler L.V. Berth.355
1871 blev søjlebaser, kapitæler, kors og inskriptioner forgyldt med ægte guld, og der blev malet
nicher ‘om’ apostelfigurerne, måske en overmaling af stavværksbaldakinerne, der erstattedes med
illusionistisk malede nicherum bag de to apostle;
arbejdet blev udført af malerne J. Chr. Fich og
Berth.77 Oktober 1892 blev altertavlen nedtaget
og midlertidigt henlagt på præstegårdens loft, idet
altermalerierne, heriblandt Eddeliens billede,
særskilt kom til rådhusets loft. Magdahl Nielsen
betegnede dog allerede ved nedtagelsen både altertavlens ydre og indre (ældre) del som værende
i ‘en halvrådden og temmelig ynkelig tilstand’ og
næppe brugbar, en karakteristik, som Storck gentog, idet han dog samtidig konkluderede, at det
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ville være ‘omtrent umuligt’ at sammenføre og
genopstille delene.356 Selvom borgmester Torkild
P. Lund endnu ved nedtagningen afviste, at tavlen
skulle udskiftes med en ny,357 ændredes beslutningen dog to år efter, og alt blev derfor, bortset
fra hovedbilledet, uden videre kasseret.
†Alteromhæng(?), ‘forhæng’ (jf. Ribe Domkirke,
DK Ribe 403), middelalderligt, omtalt 1576, af
spraglet makay (uldstof); samhørende med †alterklæde nr. 1.358
†Sidealterfigur, middelalderlig. 1809 beskrevet
som »et Maria Billede med Kristus paa Armen
men af uselt Arbeide i Træe«.58 Muligvis fra †Vor
Frues Alter (s. 78).
Knæleskammel, 1894,178 af eg, polstret med brunt
skind.
†Knæleskammel. 1764, skænket af et anonymt
medlem af menigheden sammen med †alterklæde nr. 4 med mere. Af fyrretræ, betrukket med
grønt klæde. Til at lægge over skamlen fandtes
et tæppe af rødblomstret plys med kamelhårsfrynser.359 Skamlen blev ombetrukket 1824,77 og
1835 anskaffedes et betræk af rød fløjl med guldgaloner, svarende til †alterklæde nr. 8.79

Fig. 86. Alterkalk, senmiddelalderlig, med tilhørende disk fra 1844 (s. 180). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Chalice, late medieval, with associated paten from 1844.
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Fig. 87-88. 87. Oblatæske, 1696, skænket af prokurator og hattemager Jacob Jensen Samsing og hustru (s. 181). 88.
Detalje (bunden) af oblatæske. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 87. Wafer box, 1696, donated by Jacob Jensen Samsing,
procurator and hat-maker, and his wife. 88. Detail (base) of wafer box.

Altersølv
Altersæt. 1) Kalken (fig. 86) består af senmiddelalderligt skaft og knop, mens fod og bæger er
fornyet 1844 ved J. F. Edsberg. Formentlig skæn-

ket af et medlem af Hardenbergslægten (jf. ndf.).
Den 24 cm høje kalk har cirkulær fod i to afsæt
hvorimellem en bladbort, sekssidede skaftled og
knop med seks rudebosser mellem bladtunger.
På skaftled og rudebosser er graverede minuskler

Fig. 89. Sygesæt nr. 2, 1859 (s. 182), med disk fra sygesæt nr. 1, 1629 (s. 181). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – Sacramental set for the sick no. 2, 1859, with paten from sacramental set for the sick no. 1, 1629.
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på skraveret baggrund; på leddene foroven »(ave)
maria [gra]«, forneden »tia plena« (hil dig, Maria,
fuld af nåde), på bosserne »ihesus« (Jesus). Prægningen af enkelte bogstaver er utydelig, hvorfor
der må tages visse forbehold for læsningen.360
Bægeret er glat med profileret mundingsrand. På
standkanten er der tre mesterstempler for J. F.
Edsberg (Bøje nr. 4491 og 4492).
Kalken er tidligst omtalt i 1576-inventariet.88
Ifølge præsteindberetningen fra 1755 var foden
udsmykket med to ulvehoveder i blåt felt, antagelig slægten Hardenbergs våbenskjold anbragt
som et givermærke,361 og under bunden var en
indskrift: »Anno 1654 Stc. Lauritz Dag er denne
Kalck forbedret i H: Lauritz Helvads Tiid. Hans
Wrids Goldt-Smidt«.235 1837 udførte guldsmed
Peder Harder en mindre reparation,77 og 1844
blev foden og bægeret omstøbt af J. F. Edsberg,
hvorved en ældre reparation, der var udført med
bly, blev fjernet.278 Den tilhørende disk, omtalt
1576,88 blev omstøbt 1844 sammen med bægeret.
Den måler 17 cm i tværmål og har riflet mønster
om fanens yderkant; under bunden er et udvisket
stempel. Altersættet opbevaredes sammen med
alterkanden i et †skrin, anskaffet 1860, af poleret
mahogni, foret med rød fløjl og forsynet med lås.
Skrinet stod hos præsten.20
2) Nyere, af sølvplet. Kalken, 24 cm høj, har
cirkulær, profileret fod og tilsvarende skaft med
fladtrykt midtknop samt glat bæger. Disken måler
19 cm i tværmål. Benyttes ved tjenester uden for
kirken.
†Diske. 1-2) Omtalt 1576, af tin.88
†Kalkklæder. 1) 1678.13 2) 1713, af silke.13 3)
1734, af silke.20 4) 1746, af hvid silke, foræret af
Erich Gudme.20
Oblatæske (fig. 87-88), 1696, skænket af prokurator og hattemager Jacob Jensen Samsing og hustru sammen med †vinflaske nr. 2.362 4 cm høj, 8
cm i tværmål, med ciseleret udsmykning i form af
firbladede rosetter med vekslende spidse og fligede blade. På det let hvælvede låg er giverindskrift
med graveret skriveskrift: »Til Guds ære oc Nicolai Meenighed i Suendborig Till Sæligheds Reter Brug er af Jacob Jensen Sambsing ib(i)d(e)m.
Denne Esche gifuen d: 11 Julij 1696«.363 Under
bunden er to mesterstempler for Claus Lauritzen
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Fig. 90. Sygesæt nr. 1, 1629, skænket af Christen Pedersen Hellevad og hustru Ellen Willumsdatter (s. 181).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Sacramental set for the
sick no. 1, 1629, donated by Christen Pedersen Hellevad
and his wife Ellen Willumsdatter.

Lave, København (Bøje nr. 142);364 endvidere er
der graveret en bredskygget hat med bånd om
pulden mellem to sammenbundne palmegrene
samt en vægtangivelse: »W: 6 Lod – 1 q« (fig. 88).
Sygesæt. 1) 1629, skænket af Christen Pedersen
Hellevad og hustru Ellen Willumsdatter.13 Bestående af kalk og disk. Den 14 cm høje kalk (fig.
90) har sekstunget fod, som hviler på en tilsvarende fodplade med rombesmykket standkant. På
en af fodtungerne er pånittet en støbt krucifiksgruppe, og på hver side af denne er graveret et
skjold, tv. med den mandlige givers bomærke, th.
med Jesumonogram »IHS«. Endvidere trelinjet
versalindskrift: »Denne kalc och disk hafver ieg
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Fig. 91. Alterkande nr. 1, 1771, skænket af Jesper Friis
og hustru Anna Ribers (s. 182). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altar ewer no. 1, 1771, donated by Jesper
Friis and his wife Anna Ribers.

Christen Perssøn Hellevad och min hvsstru Ellen
Villwmsdaater forerred til S Nicolai Kirke Gvd
til erre anno 1629«. Skaftleddene er sekskantede
med flad knop hvorpå rudebosser med reliefversaler »Ihesvs«. Glat bæger. Disken (fig. 89) måler
10 cm i tværmål og har på fanen en firbladet
roset i cirkelslag med bogstaverne »INRI«. Sættet blev repareret 1678,13 og 1724 udførtes en
reparation på skaftet.20 Sættet er nært beslægtet
med sygesæt i Svendborg Vor Frue og Bjerreby
kirker, og er formentlig udført i et værksted i
Svendborg.365
2) (Fig. 89), 1859, bestående af kalk og oblatæske. Den 16 cm høje kalk har cirkulær, profileret
fod, som ved overgangen til skaftet er smykket
med guirlander og kors. Skaft og midtknop har
stavværkslignende dekoration, og på bægeret ses
et kors med trepasender. På standkanten er tre
stempler, det ene Københavnsmærke 1859, de
to andre utydelige. Tilsvarende stempler ses ved
bægerets munding. Under bunden indskrift med

skriveskrift: »Til Pastor E. Warborg fra Asminderød, og Grønholt Sogne 1859«. Oblatæsken, 2,5
cm høj, 5 cm i tværmål, er cylindrisk med let
hvælvet låg, på korpus er påsatte englehoveder
hvorimellem guirlander. Sættet må være medbragt til kirken af Emil Warburg ved hans tiltræden som sognepræst 1859 (jf. alterstager nr. 2;
mindetavle nr. 3).
†Sygesæt, 1712, udført af Peter Kandestøber.
Sættet, der var af tin, bestod af kalk og disk og
anvendtes af kapellanen.20
Alterkander. 1) (Fig. 91), 1771, skænket af Jesper
Friis og hustru Anna Ribers.78 Den 23,5 cm høje
kande har pæreformet korpus, som hviler på tre
spinkle ben, og hvælvet låg med blomsterknop.
Ben og hank har bladdekoration. På korpus er
givernes navne samt årstallet for donationen graveret med skriveskrift: »Jesper Friis Anna Ribers
Ao 1771«. Under bunden mesterstempel for Jacob Schouw (Bøje nr. 659) og Christian Werum
(Bøje 154), begge København, Københavnsmærke 1771, guardejnmærke for Christopher Fabritius og månedsmærke vædderen. Istandsat 2001
af sølvsmed John Rimer.
2-3) 2006, udført af glasblæser Bente Sonne,
Svendborg. To kander af rosafarvet glas, 20 cm
høje.
†Alterkander og vinflasker. 1) 1576 er omtalt en
vinflaske af tin,88 1717 karakteriseret som firkantet.13
2) 1696, skænket af prokurator og hattemager
Jacob Jensen Samsing og hustru sammen med
oblatæsken (se denne).13 Den lille, ottekantede
flaske var udført af sølv og vejede angiveligt 45
lod.20 1728 var flasken ubrugelig, og 1736 blev
den omsmeltet til †nr. 3.77
3) 1736, udført af sølvet fra †nr. 2 med tillæg af
nyt sølv. 1741 blev kanden indvendig forgyldt.20
Solgt på auktion 1811.20
Ske, nyere, 12 cm lang, det ornamenterede skaft
afsluttes med en tom medaljon. På bagsiden tre
stempler, det øverste med tre tårne, det midterste
med »CAR«, det nederste ulæseligt.
	Et †bæger af sølv, foræret til kirken af ritmester
Ditlev Nissens enke (jf. †begravelse nr. I,2, †gravudstyr s. 229), omtales kun 1669 og er formentlig
solgt. Bægeret vejede 18 lod.13
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Fig. 92. *Alterstager nr. 1, 1847, formgivet af billedhugger C. C. Peters (s. 183). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Altar candlesticks no. 1, 1847, made by sculptor
C. C. Peters.

Alterudstyr og alterskranker
Alterstager. *1) (Fig. 92), 1847, efter udkast af billedhugger C. C. Peters og leveret gennem hofgørtler H. Dalhoff, København, for 151 rigsdaler.20 Af messing, 72 cm høje. Stagerne, hvis tresidede, konkave fod består af et højt postamentsfelt
med midtrosetter, hvilende på tre løvefødder
hvorimellem gennembrudte ranker, er udformet
som en glat søjle med akantusbase, -prydbælte og
-lyseskål. De svarer til C. C. Peters’ alterstager til
Vor Frue Kirke i København (DK KbhBy 1, 186),
om end stagerne i Svendborg er lavere.366 1849
leverede bogbinder Worm to ‘fødder’, betrukket
med fløjl og guldborter, til stagerne.20 De stod
på alteret til restaureringen 1892-94 (jf. fig. 85),
siden på det rekonstruerede sidealter i søndre sideskib. Nu i præsteboligen.
2) (Jf. fig. 85), 1883, skænket af sognepræst Emil
Warburg (jf. sygesæt nr. 2; mindetavle nr. 3).77 Af
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sølvplet, 44,5 cm høje, med tre arme, benyttet på
alteret sammen med *nr. 1.
3) (Fig. 93), 1894, tegnet af H. B. Storck, udført
af bronzestøber Oluf Schieltved, København, og
bekostet af frimurere.367 De 34 cm høje stager af
bronze er udført i sengotisk stil med fod, hvilende på tre støtter, cylinderskaft med to profilerede
skaftringe og stor lyseskål med tunget afslutning.
Om foden er graveret indskrift med majuskler:
»St. Nicolai Kirke 1894«.
4) 1960, tegnet af Rolf Graae og skænket af
Knud Jølver. 12 cylindriske lysholdere af sølv, 8,5
cm høje, med flade lyseskåle, der er fæstnet parvis
på rektangulære glasplader. Under bunden mesterstempel for Anton Michelsen, København.Til
opstilling ved alterbordets forreste kant, repræsenterende de 12 disciple.368
†Stager. 1-3) Omtalt 1576,88 af messing. Fra
1634 omtales kun to stager,369 og 1728 var den
ene i stykker.20 Midt i 1800-tallet blev stagerne
erstattet af *nr. 1; de omtales sidste gang 1877.77
4-5) Omtalt 1576, af jern.88 6-7) Omtalt 1576, to
‘blussestager’, dvs. brudestager.370 8) Omtalt 1634,
en ‘lysekærte’ (dvs. lysestage).369
To altervaser, 1931, tegnet af Valdemar Vaaben371
og ifølge indskrift under bunden »Skænket Sct.
Nicolai Kirke i Svendborg 29-3-1931 af kirkens værge Emil Petersen og hustru Emilie født
Kaas«. Af sølv, 20 cm høje, i skønvirkestil. Under

Fig. 93. Alterstager nr. 3, 1894, tegnet af H. B. Storck (s.
183). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altar candlesticks
no. 3, 1894, designed by H. B. Storck.
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bunden mesterstempel for L. Billing, Svendborg,
Københavnsmærke 1931 og guardejnmærke for
Christian F. Heise.
Alterbog. Frederik II-bibel, 1589, i indbinding af
brunt læder fra 1757.372 På forsiden præget versalindskrift: »St. Nicolai Kirkes bibel i Svendborg
repareres 1757«, på ryggen »Biblia« med forgyldte
versaler. Biblen omtales ikke i kirkens inventarier.
Blandt de †alterbøger kan nævnes: 1-3) Tre, efter
alt at dømme middelalderlige, liturgiske bøger er
omtalt 1576 med betegnelsen ‘gamle’. Bøgerne
omfattede et missale (messebog) på papir samt
en psalter (bønne- eller salmebog) og et graduale
på pergament.88 4) 1630 anskaffede kirken et eksemplar af Hans Thomesens salmebog.87 5) 1635
købte kirken en Christian IV-bibel for 14 sletdaler.13 Siden starten af 1700-tallet blev den betegnet som værende i dårlig stand med udrevne
blade.373 1830 ønskede man at sælge ‘den gamle
bibel’, dvs. denne eller den følgende. 6) 1657
anskaffedes et eksemplar af Hans Svanes danske
bibel for 6½ sletdaler.13 7) 1699 indkøbtes et

Fig. 94. Låg fra (†?)oliegemme, middelalderligt. Tegning af Valdemar Vaaben (s. 184). – Lid of a †(?)chrismatorium (container for consecrated oil), medieval. Drawing
by Valdemar Vaaben.

graduale, som blev indbundet af bogbinder Jens
Krøger i Rudkøbing og forsynet med bogstaver
på bindet samt remme.13
†Bogstol, omtalt 1729, da den blev repareret af
Daniel Sandstrøm. Benyttet til gradualet.20 1745
blev en lille bogstol i sakristiet repareret, muligvis
den samme, der i så fald endnu fandtes 1823.374
†Røgelseskar, middelalderligt, omtalt 1576, af
kobber.88 Karret var endnu i behold 1634, men
blev kasseret før 1684.87
	Et låg fra et (†?)oliegemme (chrismatorium), mid
delalderligt, kendes fra en tegning fra o. 1915 (fig.
94), men det er uvist, om det er bevaret i dag.375
Låget hørte til en beholder med tre rum dannet
af tre cylindre sammenstillet i trekløverform.376
Det havde spor efter hængsel og lukke i form af
to modsat anbragte tapper, og på oversiden sås
tre formentlig graverede minuskler: s, i og c for
hver af de tre slags indviet olie, som anvendtes
ved præstens salvinger.377
Messehagler. 1) (Fig. 95), o. 1900, angiveligt af
russisk oprindelse.378 Skjoldformet, af hvid fløjl
med rødt for, kantet med smalle guldgaloner. På
forsiden et bånd af brede guldgaloner med rigt
guldbroderi af blomster og blade, på bagsiden et
tilsvarende kors; i korsskæringen er påsyet et lam,
der ligger på en bog, hvorfra der hænger segl (Åb.
5); lammet er udført af sølvtråd og -plade. Sekundær lynlås på skulderen. Tilhørende stola af lilla
og hvid silke, kantet med guldgaloner. For enderne er guldfrynser. 2) (Fig. 96), 1924.17 Skjoldformet, af lilla fløjl med hvidt for, kantet med
guldgaloner og med tilsvarende kors på rygsiden.
3) 1956.17 Skjoldformet, af hvid silkebrokade
med gyldent for, kantet med smalle guldgaloner.
Forsiden er prydet med et bånd med Jesumonogram samt kors i cirkelslag, rygsiden med et kors,
alt af påsyede, smalle guldgaloner. På rygstykkets
inderside er med skriveskrift broderet »EAW
1956«. 4-5) 1998 og 2003, henholdsvis af grøn
og lilla uld med korsudsmykning af gyldne bånd
på for- og rygside samt gyldent for. Udført af Gro
Aga Sachse,Vævegaarden.
†Messehagler. 1-2) Muligvis senmiddelalderlige,
omtalt 1576, den ene af grøn fløjl, den anden af
blå damask.88 3) Før 1684, da omtalt som ‘gammel’. Af atlask (silkestof) med gyldent blomster-
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Fig. 95-96. 95. Messehagel nr. 1, o. 1900 (s. 184). 96. Messehagel nr. 2, 1924 (s. 184). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– 95. Chasuble no. 1, c.1900. 96. Chasuble no. 2, 1924.

mønster.13 Repareret 1730; 1764 betegnet som
ubrugelig.20 4) 1702, skænket af kgl. konfessionarius Peder Jespersen og hustru Bodil Madsdatter
Friis (jf. †alterklæde nr. 2 med mere), ‘meget ypperlig med guld forarbejdet’. Af rød damask med
mønster af gyldne blomster samt kors af guldkniplinger (‘Point d’Espagne’) på ryggen; for af
rød silketaft.359 Repareret 1757 og 1773.20 Nok
denne, der 1811 blev solgt på auktion.77 5) 1759,
skænket af Hans Torbjørnsen og hustru Anna Catharina Johansdatter sammen med †prædikestols
omhæng nr. 2 (jf. †lukket stol nr. 4 og 10).379 Af
rød fløjl med kors af guldgaloner på ryggen.359
Solgt på auktion 1835.20 6) 1805, delvis bekostet
af madam Schiøtt og syet af skrædder Poul Flindt.
Af grøn fløjl med guldtresser.20 1834 blev hagelen
forsynet med et underfor af shirting (bomuldsstof); året efter solgt på auktion sammen med †nr.
5.380 7) 1836, anskaffet i anledning af 300-året for
reformationen og syet af skrædder C. Pedersen.

Af rød fløjl med guldgaloner og for af rødt sirts
(bomuldsstof).278 1847 blev hagelen ‘forstørret’
med karmoisinrød silkefløjl.77 8) 1872,20 af rød
fløjl med guldgaloner. 1924 blev den erstattet af
messehagel nr. 2.
Blandt de talrige †messeskjorter kan nævnes
følgende, skænket til kirken som gaver: 1) 1702,
skænket af kongelig konfessionarius Peder Jespersen og hustru Bodil Madsdatter Friis (jf. †alterklæde nr. 2 med mere). Af warendorfer-lærred
med kniplinger ved håndleddene og i halsen.359
1747 var den ganske brøstfældig.77 2) 1748, skænket af rådmand Borrings enke, Catharine Weigner (jf. †lukket stol nr. 5, epitafium nr. 1).78
Alterskranke (jf. fig. 49 og 97), 1894, tegnet af
H. B. Storck og nært beslægtet med den samtidige skranke i Tveje Merløse Kirke (DK Holbæk
2996). Den 86 cm høje, lige skranke er udført af
fyrretræ i otte fag, inklusive en låge i hver side.
De enkelte fag har lave søjleskafter med forholds-
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Fig. 97. Forslag til alterskranke, 1892-94 (s. 185). Tegning af H. B. Storck. I NM. – Proposal for altar rail, 1892-94.
Drawing by H. B. Storck.

vis store baser og kapitæler, smykket med stiliserede blomster; langs håndlistens forkant er en
tovsnoning. Bemalingen er grøn med blå, rosa og
hvide detaljer. Knæfaldet er betrukket med brunt
skind.
Malerarbejdet, der oprindelig var udført af dekorationsmaler H. F. Svendsen, København,381
blev istandsat 1980.71 Skranken er opstillet tværs
over koret mellem dettes to fag.
†Alterskranker. 1) 1681 blev der købt træ til alterfoden (dvs. knæfaldet), og murermesteren blev
betalt for at udføre arbejdet.13 Formentlig har der
været tale om en muret og træbeklædt konstruktion. 1756 blev den istandsat af Christen Snedker
og betrukket med læder.20
2) (Jf. fig. 84-85), 1824, opsat i forbindelse med
istandsættelsen af koret.79 Den ovale skranke var
udført af træ og bestod af slanke tætstillede balustre samt en glat håndliste. 1844 blev balustrene
malet bronzefarvede og overliggeren mahognifarvet af maler J. Andersen.278 Knæfaldet var betrukket med fløjl.

Døbefont og dåbsudstyr
Døbefont (fig. 98), senromansk, af gotlandsk kalksten, ca. 118 cm høj. Kummen, 55 cm i tværmål,
tilhører den rundbuede bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte 413); en såkaldt Paradisfont.382
Den er smykket med rundbuede, tungeformede
felter i lighed med bægerbladene på en blomst.
Foden er firesidet med afrettede hjørner og har
foroven et vulstformet led. 1820 blev foden malet
af Hans Madsen.20 1859 blev fonten ‘hugget og
afpudset’ af stenhugger Jørgen Nielsen; formentlig har foden på dette tidspunkt fået sin nuværende form.383
1589 stod fonten i tårnrummet.384 I 1700-tallet
var den i søndre sideskibs sydvesthjørne (jf. fig.
71), 1810 blev den flyttet til koret.385 Antagelig
erstattedes den 1824 af †døbefont, men blev i begyndelsen af 1860’erne atter taget i brug.386 Efter
restaureringen 1892-94 blev den opstillet foran
nordre sideskibs apsis (jf. fig 74).387 Nu i tværgangen foran koret, tæt ved prædikestolen.
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†Døbefont. 1824, udført efter tegning af Johan
Hanck. Fonten kendes kun fra en liste over arbejder, der blev udført i forbindelse med renoveringen 1824 (‘der blev udført en ny døbefont efter
stiftsbygningskonduktørens tegning’),79 og dens
form og materiale er ukendt. En udgift 1832 til
at ‘male og bronzere’ fonten kan teoretisk set også
hentyde til den middelalderlige font.77
Dåbsfade. 1) 1724, skænket af Helle Trolle, gift
med Jørgen Henning Valkendorf til Klingstrup,
der døde juleaften samme år, sammen med †bord
nr. 3 og †lysearm nr. 2.359 Af messing, 56 cm i
tværmål.
2) 1900, tegnet af H. B. Storck og skænket af
frimurere.388 Af sølv, 41 cm i tværmål. I bunden
et portræt af den velsignende Kristus, omgivet
af de græske bogstaver alfa og omega, på fanen
indskrift med majuskler: »Ieg er alpha og omega
begyndelsen og enden« samt ved kanten »St. Nicolai Svendborg«. Under bunden »Anno 1900«
og mesterstempel for Alfred Dragsted, KøbenFig. 99. Dåbskande nr. 2, o. 1920, tegnet af Siegfried
Wagner (s. 187). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Baptismal ewer no. 2, c.1920, designed by Siegfried Wagner.

Fig. 98. Døbefont, senromansk (s. 186). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Baptismal font, late Romanesque.

havn, guardejnmærke for Simon Groth og Københavnsmærke 1900.
†Dåbsfade. 1) O. 1550, formentlig af tysk eller
nederlandsk oprindelse, udført af messing. I bunden sås en fremstilling af det habsburgske kejservåben (en kronet, flakt ørn med våbenskjoldet på
brystet) omgivet af en ulæselig indskrift, gentaget
fire gange.389 Fadet, der omtales fra 1684,13 var af
en velkendt type, bl.a. repræsenteret i Odense Vor
Frue Kirke (DK Odense 1103). Det synes at have
været i behold endnu i 1870’erne.
2) 1849, leveret af kobbersmed Lindegaard. Af
messing, ‘mindre’.20
Dåbskander. 1) O. 1875, 31 cm høj, af sort porcelæn med guldkors på korpus og tilhørende,
hvidt låg. Stemplet under bunden med Bing &
Grøndahls firmamærke.
2) (Fig. 99), 1920, udført efter tegning af billedhugger Siegfried Wagner 1901 eller lidt tidligere
til Mogens Ballins værksted.390 Af tin, 32 cm høj,
i skønvirkestil. Kanden har rund fod, leddelt, ko-
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nisk korpus og kantet hank. På korpus graveret
blomstermotiv. Under bunden stempel for Hans
Peter Hertz (»HPH«), samt »Danmark« og »2019«
(dvs. 1920).391 Tilsvarende kander findes i Vær
(DK Århus 4884), Ringkøbing (DK Ringkøbing
103) og Assens (Odense Amt) kirker.
3) 1960, tegnet af arkitekt Mogens Koch og
skænket af Knud Jølver.392 Af sølv, 21,5 cm høj.
Kanden, af let konisk form, har under bunden
giverindskrift: »Skænket af Knud Jølver 24.
april 1960« samt mesterstempler for Rolf Frithiof
Bratland »F Bratland« og »FB« samt »Sterling 925
S«.
Dåbsstage, 2001, af sølv, 16 cm høj, med kvadratisk fod, konkavt skaft og cirkulær lyseskål.
Under bunden versalindskrift »Sct. Nicolaj Kirke
Svendborg år 2001« samt mesterstempel for John
Rimer, Måløv.
†Fontegitter, o. 1700, indrettet med fløjdøre og
formentlig bestående af et nedre panel og herover en balustrade af drejede søjler. Panelet var
udsmykket med malerier af kirkens 12 første
præster efter reformationen iført embedsdragt;
ligeledes var deres navne og virkeår anført:
»1 Her Hans Rasmusen Levede 1532393
2 Her Christen Skrog Præst 37 levede 60
3 Her Michel Christensen levede 1568 og 1575
4 Her Michel Stogaard døde 1580
5 Her Jens Sørensen Præst 1580 døde 94
6 Her Povel Andersen Præst 1594 døde 97
7 Her Segud Jørgensen Præst 97 levede 1618
8 Her Peder Wiborre Præst 5 eller 6 aar
9 Her Hans Zachariesen Præst et Aars tiid døde 1628
10 Her Lauritz Nielsen Heldvad Præst 28 døde 77
11 Her Hans Lauritzen Heldvad vice Pastor 69 Præst
77 døde 91
12 Her Gamaliel vice Pastor 87 Præst 91«.394

1724 blev låsen repareret, og 1753 leverede drejeren tre nye balustre, som blev malet.20 Gitteret
blev formentlig kasseret 1810 i forbindelse med,
at døbefonten blev flyttet til koret.
†korgitter og korbuekrucifiks
†Korgitter. Muligvis senmiddelalderligt, tidligst om
talt 1589 (»Traller for Choret«).384 1702 blev der
lavet en ny nøgle til korsdøren.77 1749 blev gitteret renoveret på rådmand Knud Jørgensen Graaes

bekostning sammen med andet inventar (jf. s.
171),395 og de malede skriftsteder på dets gesims
stammede formentlig herfra: »Lover Herren alle
Hedninge, Priser Hannem alle Folck. Thi Herrens Naade haver magt over os, og Hans Sandhed
bliver evindelig Ps 134. Opløfter Hænderne udi
Helligdommen, Gud velsigne Dig af Zion, Som
giorde Himmel og Jord.« Under korbuekrucifikset (jf. ndf.) var endvidere malet skriftstederne
Hebr. 12,21 og 1 Pet. 2,24.396 Det kan også være
på dette tidspunkt, at to små allegoriske malerier,
omtalt 1823, blev opsat over korsdøren. Det ene
viste en mand med en hane, det andet Lazarus,
der slikkes af hundene, illustrerende de kristne
dyder Årvågenhed og Ydmyghed.397 Gitteret, der
var opstillet mellem korfagene, blev fjernet 1824,
da koret blev istandsat og udvidet.278
Korbuekrucifiks (fig. 100), o. 1500. Kristusfiguren hænger i let udstrakte, påtappede arme; fingrene krummer sig om naglerne. Hovedet, der
bærer en gitterlignende tornekrone, er sænket
mod højre, øjnene er lukkede og munden halvt
åben med synlige tænder. Håret falder i kraftige
krøller ned ad nakken og frem over højre skulder, skægget har tætte lokker. Ribbenene træder
skarpt frem, og den lodrette muskelfold mellem
bryst og navle står tydelig i det indtrukne mellemgulv. Benene er let bøjede med højre fod lagt
over venstre. Lændeklædet har lang midtsnip, der
er ført ind mellem benene og bag om venstre
lår. Korstræet, sekundært, formentlig fra 1824 (jf.
ndf.), har små, cirkulære endefelter.
Krucifikset er ophængt i jernkroge i korbuen og
fæstnet til den vandrette korbuebjælke, der stammer fra restaureringen 1892-94. Bjælken er smykket med påsatte korsblade, inspireret af korbuebjælken i Horsens Klosterkirke (DK Århus 5798).398
Den nuværende staffering er udført af dekorationsmaler H. F. Svendsen 1894.399 Kristusfiguren
har lys karnation med stærkt røde bloddråber i
panden og ved vunderne, brunt hår og skæg samt
forgyldt lændeklæde, hvis røde og blå inderside
er synlig i den ombukkede snip. Selve korstræet
står umalet, mens endefelterne har polykrome
evangelistsymboler forsynet med skriftbånd med
versalindskrift, øverst Johannes (»S Iohan…«),
henholdsvis på Kristi højre og venstre side Mar-
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Fig. 100. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 188). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Chancelarch crucifix, c.1500.

kus (»S Marcvs«) og Lukas »(S Lvcas«), nederst
Mattæus (»St. Matthævs«). På korbuebjælken er
to skriftsteder, Hebr. 9,11-12 og 1 Pet. 1,18-19,
udført med forgyldte versaler mellem tilsvarende
rammelinjer og adskilt af et Kristusmonogram;
korsbladene er rødmalede.

1749 blev krucifikset renoveret på rådmand
Knud Jørgensen Graaes bekostning (jf. s. 171).276
Korstræet blev formentlig fornyet 1824, da smedemester Rasmussen modtog betaling for ‘et jern
til at hænge Kristi billede op på korset i’. 1894
blev krucifikset repareret af en billedskærer, mens
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Fig. 102-103. Detaljer af prædikestol (s. 191). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 102. Mattæus. 103. Johannes. – Details
from pulpit. 102. Matthew. 103. John.

dekorationsmaler H. F. Svendsen stod for rensning og istandsættelse af farvelaget samt udsmykning af korbuebjælken.400
Krucifiksets oprindelige placering har forment
lig været i triumfbuen. 1589 anfører biskop Jacob Madsen, at det hang »ved Synderside ved
Tafflen«, vel på korets sydvæg; om årsagen til
flytningen vides intet, måske kan det være sket
i forbindelse med opsætningen af prædikestolen
1585 (jf. også s. 170). Midt i 1700-tallet ‘stod’ det
på korgitteret, men blev ved dettes nedtagelse
1824 flyttet til korets nordvæg, hvor det hang
over indgangen til sakristiet.278 Siden henlagt på
‘et pakhusloft’, hvorfra det 1894 blev bragt tilbage til kirken.401
Fig. 101. Prædikestol, 1585 (s. 191). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Pulpit, 1585.

Prædikestol
Prædikestol (fig. 101), bestående af en kurv med malet datering 2. april 1585, en samtidig, men stærkt
ombygget lydhimmel samt underbaldakin, opgang
og rygskjold fra 1894, tegnet af H. B. Storck og
udført af snedkerfirmaet F. Oxelberg, København.
Kurvens plan er ottekantet med fire prydfag mod kirkerummet, idet dels opgangen, dels
vægfladen optager de øvrige sider. De enkelte
fag kantes af korintiske søjler med kerubhovedsmykkede prydbælter. Storfelternes arkader har
kannelerede pilastre med kompositkapitæler og
bueslag med attisk slyngbånd; sviklerne udfyldes
af bladornamenter. Postamentfelterne er glatte,
mens frisefelterne er prydet med akantuslignende
bladslyng; de adskilles af retkantede fremspring,
foroven med spejlfyldinger, forneden med bosser.
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Under sidstnævnte hænger kvastagtige ornamenter. Under kurven er anbragt en flad underbaldakin med stor vindrueklaseformet hængeknop.
Opgangen er ved påsatte lister inddelt i fire fag;
indgangen flankeres af piller med trekantafdækning, kronet af småspir.
	Rygskjoldet har en portallignende indramning med et vandret bjælkeværk, smykket med
akantuslignende ornamenter og båret af kannelerede toskanske pilastre. Herunder er et beslagværksprydet, rundbuet felt med rigsvåbenet i.
	Lydhimlen er sekskantet med glat, profilkantet
frise og tandsnitsgesims. På hjørnerne står småspir, og under dem hænger kvastlignende ornamenter. Loftet har kassetteudsmykning omkring
en stor roset.
Prædikestolens staffering, der er udført 1894 på
grundlag af spor af ældre farver og malerier,402
domineres af rødt, blåt og guld med grønne islæt.
Kurvens arkadefelter har malede fremstillinger af
de fire evangelister, udført af dekorationsmaler H.
F. Svendsen efter Joakim Skovgaards skitser.403 Fra
venstre (vest) ses Mattæus (fig. 102), Markus, Lukas og Johannes (fig. 103), vist stående med deres
symbolvæsener ved fødderne. Postamentfelterne
har latinsk indskrift: »Hoc opvs completvm est
regnante Friderico secvndo anno domini 1585
secvndo die aprilis« (dette arbejde er færdiggjort
i Frederik II’s regeringstid i året 1585 den anden
dag i april). På rygskjoldet er under rigsvåbenet
anført: »RE= nov(atum) 1894«, og på lydhimlens
frisefelt et skriftsted på latin (Rom. 10,8). Alle
indskrifter er udført med forgyldte versaler; dog
har kurvens bogstavtyper klart renæssancepræg.
Prædikestolen er opsat i nordsiden ved overgangen mellem skib og kor med opgang langs
korets nordvæg.
Ændringer og istandsættelser. Som anført på kurvens fodfelt fuldførtes prædikestolen 2. april 1585.
Den opsattes på korbuens nordpille med drejning mod sydvest, hvor biskop Jacob Madsen
få år senere, i 1589, beskrev den som »En smuk
ny Prædikestoel med Krone (dvs. himmel) offuer«.384 Ifølge præsteindberetningen 1755 var
stolen smykket med latinske †indskrifter; således
på kurven svarende til den nuværende, mens himlen og opgangen havde citater fra henholdsvis fra

Es. 55,1 og Hebr. 13,17.235 Da kurven i 1894 blev
afrenset for ‘flere lag maling’ konstateredes endvidere, at der på arkadefelterne havde været ‘malet
figurer, hvoraf to er nogenlunde bevaret’.402 Det
kan dog ikke med sikkerhed afgøres, om disse
udsmykninger stammede fra stolens oprindelige
dekoration eller først tilføjedes ved en renovering
1749 (jf. ndf.). Opgangen var i et lille afskildret
rum i østenden af nordre sideskib (jf. fig. 71, nr.
5 og s. 152); 1698 blev døren forsynet med en
ny nøgle.13 Som led i renoveringen af inventaret
1748-49 (s. 171) blev også prædikestolen istandsat.404 I denne forbindelse kan stafferingen af figurmalerier og indskrifter være helt fornyet eller
blot opfrisket. 1780 blev bunden i kurven forhøjet.20 1823 modtog snedker Jørgen Langkilde
betaling for at brække ‘gitterværket’ af himlen,
antagelig nogle topstykker.77 I forbindelse med
korets nyindretning 1824 blev stolen flyttet ‘ud
på pillen’ til sin nuværende placering, og kurvens
plan udvidedes at dømme efter fig. 10 og 16 med
et femte prydfag. Samtidig sløjfedes den tidligere
opgang og erstattedes af en trappe i korets nordside.405 Stolen blev malet og forgyldt gentagne gange, således 1824, 1833 og 1844.278 At dømme efter
fig. 104 stod den sortstafferet ligesom altertavlen
med hvidmalede søjler og profilled samt forgyldning af dekorative detaljer. 1860 fik Odense-billedskæreren E. S. Mørck betaling for at ‘svejfe og
stikke’ fem ornamenter til prædikestolen, vel den
topfrise af korsblomster, som ses på lydhimlen, og
muligvis suppleret med tilsvarende hængestykker
på underbaldakinen (jf. ndf.).406 Samme år blev
stolen dekoreret af maler L.V. Berth.407
1894 blev prædikestolen gennemgribende re
staureret efter tegning af H. B. Storck. Snedkerarbejdet udførtes af firmaet F. Oxelberg, København, mens dekorationsmaler H. F. Svendsen
under vejledning af Joakim Skovgaard stod for
stafferingen.408 Kurvens håndliste blev betrukket
med skind.178
Prædikestolens mester kendes ikke. Med sine
velskårne detaljer (bl.a. kronfrisens akantusdekoration og de kannelerede søjler og pilastre) foregriber den Jens Asmussens rigt udsmykkede stole
fra Odense Skt. Knud (1591, DK Odense 1577)
og Ribe Domkirke (1596-97, DK Ribe 438), der
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Fig. 104. Indre set mod øst før restaureringen. Foto P. N. Saxdorff. – Interior looking east, before the restoration.

siden skulle blive eksempeldannende for en lang
række fynske prædikestole.409
†Underbaldakin. Antagelig ændret 1780 i forbindelse med forhøjelsen af kurvens bund (jf. ovf.). På

Danmarks Kirker, Svendborg

fig. 104 fremtræder baldakinen med knægte over
led med flade profilknopper og hængestykker, tilsyneladende med bladornamenter i gennembrudt
arbejde, svarende til himlens sekundære frise.

13

194

Svendborg · Skt. Nikolaj kirke

†Opgange. Den oprindelige opgang via et aflukke i nordre sideskib erstattedes 1824 af en
trappe langs korets nordvæg (jf. ovf.), der 1844
fik nyt balustergelænder.79 Forud for restaureringen 1892-94 blev trappen karakteriseret som
ubrugelig.410
†Timeglas. 1) 1688, fastgjort på en arm.13 2)
1698, med fire glas.13 3) 1717, med fire glas og
messingbeslag.13 1832 blev det solgt på auktion.77
†Bogstol, 1755, fæstnet til prædikestolen med to
jern.20
1719 leverede snedkeren en †skammel til prædi
kestolen, måske så præsten kunne sidde ned under prædikenen (jf. DK Vejle 697).20
†Prædikestolsbeklædninger og -omhæng. I 1700- og
1800-tallet anskaffedes jævnligt nye betræk og
omhæng til prædikestolen, førstnævnte til kurvens
overkant, sidstnævnte til montering omkring lydhimlen, jf. fig. 104 og 138. Bl.a.: 1) 1749 skænkede Ulrikka Eleonora Fibiger, enke efter løjtnant
Peter Kønig, et hvidt, broderet silkeklæde med
guldfrynser til at hænge om prædikestolen (jf.
†alterdug nr. 3, †begravelse nr. I,5). Samtidig lod
hun kurvens overkant beklæde med rødt plys.359
2) 1759 skænkede Hans Torbjørnsen og hustru
en rød fløjlskappe med guldgaloner til samme
brug (jf. †messehagel nr. 5 med mere).77 3) 1764
modtog kirken en rødblomstret plyskappe med
kamelhårsfrynser til at hænge om prædikestolen
(sammen med †alterklæde nr. 4 med mere).77
4-5) 1814 ejede kirken en rød og en grøn kappe
til prædikestolen, begge af fløjl med guldgaloner.
Solgt 1835.20 6) 1835, et rødt fløjlsbetræk med
guldgaloner, syet af skrædder C. Pedersen.77 7)
1844, af fløjl med guldfrynser og guldtresser.340 8)
1860, med guldgaloner og frynser.20
stole
Stolestader (fig. 47 og 105), 1894, tegnet af H. B.
Storck.294 Af pommersk fyr. Endestykkerne, 98
cm høje, afsluttes foroven af en ottekantet medaljon med roset- eller korsmotiv i varierende
udformning. De vandrette armlæn hviler på tre
udsavede balustre; ryggen har geometriske ornamenter i gennembrudt arbejde. Opstillet i midtskibet i to rækker af hver 12 bænke; 12 tilsvaren-

de (†)stader var opstillet i sideskibene med front
mod midtskibet (jf. fig. 16). 1960 blev stolestadebænkene let ombygget og forsynet med løse
hynder. Samtidig blev den gamle fernis afætset.411
†Stolestader. 1) Formentlig 1500-tallets anden
halvdel med senere tilføjelser. Af eg, forsynet med
døre og gavle med ‘fyldinger med buer og pilastre’, der 1833-34 genanvendtes i †stolestader nr.
2 og 1894 som †paneler i sakristiet (jf. ndf.).412
Stolene er tidligst omtalt af biskop Jacob Madsen, der dog ved sit besøg i 1589 betegnede dem
som ‘onde’, dvs. i dårlig stand. De blev bortlejet
til medlemmer af menigheden for 24 skilling.384
1604 byggedes seks nye stole, formentlig til opstilling i korets vestfag, idet nogle kvindestole,
som stod over for prædikestolen, samtidig skulle
flyttes.13 1702 pålagde bystyret kirken at øge antallet af stole, da trængsel om søndagen ofte gav
anledning til fortræd. Snedker Laurids Lausen
udførte da ni mandsstole svarende til dem, der
stod i midtskibet. De blev opstillet ‘under tårnet’,
fem i sydsiden og fire i nordsiden.20 13 mandsstole, som allerede stod i tårnrummet, blev delvist nedbrudt og tømmeret anvendt til otte nye
kvindestole i nordre sideskib. Hver stol havde tre
pladser og var beregnet for tjenestepiger og andre.
1725 blev stolestaderne forsynet med malede
numre.20 Af et samtidigt stolestadereglement samt
en oversigt over bortfæstede og udlejede stader
fremgår, at mandsstolene omfattede 12 stader i
midtskibets sydside samt i alt 19 stader placeret i
to rækker under orglet og tårnet, ni i sydsiden og
ti i nordsiden. Kvindestolene omfattede 12 stader
i midtskibets nordside, samt ni stader i nordsiden af korets vestfag og ti i sydsiden. Dertil kom
de otte stader i nordre sideskib, opført i 1702 (jf.
ovf.).413
Stolestaderne fyldte således kirkerummet i næsten hele dets længde, fra korgitteret til vestindgangen (jf. fig. 71).414 Opstillingen synes at have
været gældende også i 1600-tallet. 1745 blev de
otte stole i nordre sideskib repareret sammen med
en enkelt stol i midtskibet.20 1749 blev stolene
malet og udsmykket ‘med knapper og andre zirater’, bekostet af købmand Hans Torbjørnsen.395
O. 1811 var antallet af mandsstole i tårnrummet
reduceret til seks stader i sydsiden, mens de otte
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Fig. 105. Forslag til stolestader, 1892-94 (s. 194). 1:50. Tegning af H. B. Storck. – Proposal for pews, 1892-94. Drawing
by H. B. Storck

stader i rummets nordside betegnedes kvindestole; alle 14 stod ledige. I koret var kvindestolenes
antal reduceret til 18.77 1816 trængte stoleværket
til reparation.77 I forbindelse med den indvendige
istandsættelse 1824 blev alle stolegavlenes ‘spidser’ afsavet,77 og 1833-34 blev staderne nedbrudt.
2) (Jf. fig. 104, 106, 111 og 138), 1833-34, af
fyrre- og egetræ (gavle og døre), sidstnævnte
genbrug fra †stolestader nr. 1.415 Stolene havde
endegavle med vandret øvre afslutning samt fyldingsdøre; endvidere for- og bagpaneler med
rektangulære fyldinger. De var opstillet i midtskibet og korets vestfag i to blokke, den nordre med
17 stader, den søndre med 12, idet den østligste
del af blokken var indrettet som degnestol (jf. ndf.
og fig. 10).Yderligere to blokke af hver fire stader
var opstillet i midtskibets vestende.
1844 blev stolene malet af maler J. Andersen.278
1860 blev betalingen for staderne afskaffet.25 I efteråret 1892 blev stolestaderne nedbrudt; for- og

bagpanelerne genanvendtes 1894 som †paneler i
sakristiet (jf. †paneler ndf.).
Som vanligt i købstadskirkerne indgik der i
stoleværket en række †embedsstole med videre. 1)
‘Borgmester- og rådmandsstolen’ er tidligst omtalt 1602, hvor borgmester Mads Eriksen sad i
den.416 1710 blev den repareret, da knapperne var
brudt af.20 Stolen, der 1768 betegnes ‘magistratens stol’, var den forreste mandsstol i midtskibet.78 2) ‘Præstens og kapellanens families stol’ er
omtalt o. 1725, men var fra ‘ældre tid’ forbeholdt
disse, så længe manden var i embedet.276 Den bestod af tre pladser i det syvende stade i korets
sydside, dvs. ganske tæt ved prædikestolen. 1811
synes den flyttet til det første stade i midtskibets
kvinderække.77 3) ‘Kapellanens stol’, omtalt 1748
i forbindelse med en reparation.20 Måske identisk
med ovennævnte eller med †degnestol ndf. 4) En
officersstol er omtalt 1811. Den var indrettet i
midtskibets mandsrække.417
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Korbænke (jf. fig. 49), 1953, udført af snedkermester Hans Dau, Ribe, og skænket af Knud
Jølver.418 Af eg; den ene med otte, den anden
med 11 sæder hvorpå løse hynder af brunt skind.
Rygpanelerne har gennembrudte felter med kors
i cirkelslag, mens vangerne mellem de enkelte
sæder er oprullet i volutter og prydet med en
roset. Opstillet langs nord- og sydvæggen i korets
vestfag.
†Korbænke, 1894, tegnet af H. B. Storck.178 To
højryggede bænke med gennembrydninger i ryg
lænene, svarende til stolestadernes. Opstillet langs
nord- og sydvæggen i korets vestfag.
†Skriftestole. 1) Omtalt 1713, da Israel Handskemager reparerede de to skamler, som stod i
den, med søm og læder. 1719 blev stolen udstyret med to †skriftetavler (s. 206), og 1774 blev
den stafferet af maler Christian Mørch. 1787 blev
skriftestolen ombygget i nyklassicistisk stil, så den
fik skikkelse som nr. 2.20
2) 1787-88, udført af snedker Hans Christensen, forsynet med døre med tolv ruder af engelsk
glas og udsmykket med ornamenter i nyklassicistisk stil i form af rosetter og urner, leveret af
Christian Drejer.20 Begge skriftestole, der kan
have været opstillet i korets østfag,419 blev nedtaget i forbindelse med istandsættelsen 1824.79
Præstestole. 1) 1894, udført af H. J. Svendsen,
Svendborg, efter tegning af H. B. Storck.178 Armstol af eg, sæde og ryg er polstret med mørkebrunt skind. Stolen, der var placeret ved opgangen til prædikestolen, står nu i sakristiet. 2) (Jf.
fig. 49), 1953, udført af snedkermester Hans Dau,
Ribe, og skænket af Knud Jølver.420 Armstol af eg
med svejfet ryg, sargen har gennembrudte firpas.
Ryg og sæde er polstret med brunt skind. Opstillet i korets nordøsthjørne.
†Præstestol, omtalt 1753, da den blev repareret
af Hans Tømrer; i koret.77 Ombetrukket 1824.77
Degnestole. 1) 1894, svarende til præstestol nr. 1.
Oprindelig placeret over for denne i korets sydside, nu i sakristiet. 2) (Jf. fig. 66), 1953, svarende
til præstestol nr. 2, opstillet i korets sydvesthjørne.
†Degnestole. En degnestol er tidligst omtalt
1714 (‘rektors stol’), da den fik ny lås.421 1824
blev den flyttet fra korets nordside til sydsiden,

vel pga. den nye opgang til prædikestolen, og
1844 blev den erstattet af løse bænke, mens der
opsattes en stol til kirkesangeren.79 En afskærmet
degnestol synes dog bibeholdt eller genopført i
korets sydvesthjørne (jf. fig. 10 og 84-85). 1859
udførte snedker S. Lang en ny stol dertil,77 og
1873 opsattes et bord, udført af C. Petersen, samt
en stol med rørsæde.77 Jf. også †embedsstol nr. 3.
Brudestole. 1-2) 1956, tegnet og udført af snedkermester Hans Dau, Ribe, og skænket af Knud
Jølver.420 Af eg, 89 cm høje. Den nederste af ryggens to tværstivere er prydet med et kors i cirkelslag. Broderede sæder med roset i røde og blå
nuancer på grøn bund. Opstillet ved nordvæggen
i korets østfag.
†Brudestol, omtalt 1634, ‘gammel’.369
†Lukkede stole. Fra slutningen af 1600-tallet
kendes en enkelt lukket stol. I 1700-tallets første halvdel indrettedes fire lukkede stole, og 1757
lod kirken et pulpitur opføre med fire stole, som
bortfæstedes til bedrestillede medlemmer af menigheden (s. 202). 1770 suppleredes med to lukkede stole på orgelpulpituret, og de følgende år
indrettedes yderligere tre lukkede stole, således at
der 1811 fandtes otte lukkede stole ‘i kirken’ og
seks på pulpiturerne.
Formentlig blev de lukkede stole nedbrudt
i forbindelse med fornyelsen af stolestaderne
1833-34 og erstattet af nye, placeret i arkadeåbningerne i skibets 1. fag og under orgelpulpituret,
sidstnævnte nok samtidige med dette (jf. s. 136).
1859 bestemte man, at disse stole i modsætning
til de øvrige stolestader fortsat skulle udlejes.25
De blev taget ned ved restaureringen 1892-94.
1) 1679, indrettet af konsumptionsforvalter Lau
rids Jørgensen mod betaling af 2 sletdaler til kirken.13 Stolens placering er uvis, og den synes ikke
omtalt siden.
2) 1711 betalte Anna Margrethe Helverskov,
enke efter landsdommer Peder Luxdorph til
Fjællebro, 8 sletdaler for en stol under orglet (jf.
lysekrone nr. 1).359 Muligvis identisk med en stol,
omtalt 1715, hvor to junkere og hofmestre sad,
og som hendes søn, Peder Hovenbech, betalte
for.422
3) 1725, indrettet af Niels Jeppesen til sig, sin
hustru og deres børn i tårnrummet ‘på et sted,
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Fig. 106. Indre set mod øst før restaureringen. Foto i Svendborg Museum. – Interior looking east, before the restoration.

der tidligere stod øde’, vist nok i de to forreste
mandsstole i nordsiden.20 1737 lejede sognepræst
Christian Warde stolen,20 derpå kommandørkaptajn Jochum Friis (jf. †gravsten nr. 23), og 1745
blev den fæstet af købmand Jørgen Graae og hustru Margrethe Knudsdatter.423
4) 1725, indrettet af Thomas Sørensen Breinholm, tilsyneladende i midtskibets sydside eller søndre sideskib. Den var forsynet med dør
og vinduer.424 1747 købte svigersønnen, kornet
Beyer, stolen.20 1773 fik købmændene Hans Torbjørnsen og Anders Albjerg stolen i bytte for deres lukkede stol på pulpituret (nr. 10), og lod den
udvide ‘hen til pillen’.276 1783 fæstede byskriver
Gottfried Jantzen stolen.20

5) 1725-27, indrettet af kaptajn Johan Frederik von Hobe til sig, sin hustru og sin søn i de
to bageste stader i stoleblokken i korets sydside
ved arkadeåbningen til sideskibet (jf. †begravelse
nr. I,2).359 1745 fæstede rådmand og byfoged Jørgen Borrings enke, Catharine Weigner, stolen (jf.
†messeskjorte nr. 2, epitafium nr. 1); 1774 blev
den overtaget af sønnen, Herman Borring.13
1805 blev stolen taget ned og genopført længere tilbage ‘til sir for kirken’ med nye vinduer
og forgyldte lister. Arbejdet udførtes af snedker
Lars Henningsen. Stolen fæstedes derpå af Hans
Rasmussen.13
6) 1748, indrettet af viceadmiral Christian Kønig (jf. †begravelse nr. I,5).20 Uvis placering. 1773
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blev den udlejet til sognepræst Nicolai Reiersens
hustru, Maren Marie Brask.276
7-10) 1757, opført på kirkens bekostning af
tømrer Hans Møller og snedker Johan Carl Helfer på det nyopførte pulpitur (s. 202). Stolene
var forsynet med dør og lås. Fæsterne skulle selv
male stolene med ens maling, og de måtte ikke
strø sand på gulvet, ‘da det er dem på kirkegulvet
til ulejlighed’. 1758 fæstede prokurator Nicolai
Duus den ene stol (betegnet ‘nr. 1’), kancelliassessor Brincks enke, Vibeke Hjort, fæstede den
næste (‘nr. 2 fra orglet’), købmand Peder Jørgensen Graae fæstede den tredje (‘nr. 3’ (jf. †begravelse nr. I,2)), og købmand Hans Torbjørnsen og
hustru Anna Cathrine August fæstede den fjerde
sammen med deres svigersøn og datter, købmand
Anders Nielsen Albjerg og Helle Maria Torbjørnsdatter (‘nr. 4’; placeret som ‘den forreste’
(jf. †messehagel nr. 5 med mere.)).359 Sidstnævnte
byttede sig 1773 til en lukket stol på kirkegulvet
(nr. 4), da det for ældre mennesker var svært at gå
op ad trappen til pulpituret.276
11-12) 1770 modtog snedkeren betaling for to
nye lukkede stole, som blev placeret på orgelpulpituret.20

13) 1774, udført af snedker Niels Henningsen.20 Uvis placering.
14-15) 1779 indrettedes to lukkede stole i nordre sideskib, tilsyneladende ved en ombygning
af nogle stolestader. Arbejdet udførtes af snedker
Niels Henningsen og Hans Smed; maler Mørck
malede stolene lyseblå med ægte, forgyldte lister.
De bortfæstedes til henholdsvis frøken Juul og
konsumptionsinspektør Groth.20
16-21) Antagelig 1834 og 1849. Opført i arkadeåbningerne i midtskibets 1. fag med front
mod dette samt under orgelpulpituret (jf. fig.
10, 84, 106 og 111). Stolene, der var hævet over
stolestaderne, var fortil indrammet af balustergitter, svarende til †orgelpulpiturets. Indgangen
til de ‘lukkede båse’ var fra sideskibene.425 Ved
fejringen af den nye altertavle 1835 blev balustraderne beklædt med rødt stof.79 1844 blev
balustrene malet bronzefarvede og overliggerne
mahognifarvede, og på hvælvingerne over stolene anbragtes ‘gesimser’.79
Løse stole. 1) (Fig. 107). Fem af oprindelig 24
stole fra 1894, tegnet af H. B. Storck.178 Stolene,
90 cm høje, er af eg med flettet sæde, kopstykket
er prydet med et kors i cirkelslag, og ryggen har

Fig. 107. Stole, 1894, tegnet af H. B. Storck (s. 198). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Chairs, 1894, designed by H. B. Storck.
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gennembrydninger beslægtet med stolestadernes.
Oprindelig var stolene opstillet i korets vestfag
foran bænkene, siden i søndre sideskib ved Skt.
Birgittas Alter. Nu på orgelpulpituret. 2) (Jf. fig.
49). 22 stole fra 1956, tegnet og udført af snedkermester Hans Dau i Ribe og skænket af Knud
Jølver.426 Af eg, 89 cm høje. Ryg med tre gennembrydninger, sæde polstret med brunt skind.
I korets vestfag foran korbænkene. 3) (Jf. fig. 62).
Ca. 120 stole, anskaffet 1960, tegnet af Hans J.
Wegner og fremstillet hos Carl Hansen & Søn,
af eg med flettet sæde. I sideskibene og under
orglet.
Blandt de †løse stole kan nævnes: 1) Omtalt
1750. Stolen, der tilhørte kirken, var opstillet ved
siden af borgmester- og rådmandsstolen (jf. ovf.)
og benyttedes af Niels Rasmussen.276 2) 1859;
dette år anskaffedes tre nye stole til sakristiet.13
3) 1874. 12 stole med rørsæde, leveret af snedker
H. P. Wilhelmsen Hansen og opstillet i koret.77
4) 1880, 18 taburetter, leveret af stolemager P.
Heckmann.77 5) 1950, skænket af Knud Jølver.
40 stole af lyst træ med flettede sivsæder. I korets
vestfag.426
Blandt de †bænke kan nævnes: 1) 1729 udførte
Daniel Sandstrøm en lang bænk, som disciplene
kunne sidde på i koret.20 2-4) 1745 reparerede
snedkeren to bænke, som stod i søndre sideskib.20
Fra 1758 nævnes tre lange bænke af fyrretræ samme sted.77 5-6) 1754, udført af Christen Snedker
og opstillet i våbenhuset.20 7) 1824 udførte snedker Mads Kruse en lang bænk, som blev opstillet
langs korets sydvæg.278
Bord, 1959, udført af Hans Dau, Ribe, og skænket af Knud Jølver til brug ved præstestol nr. 2.
Af eg. Sargen har firpas samt trepasformede gennembrydninger. I koret ved opgangen til prædikestolen.
†Borde. 1) Omtalt 1576, ‘en skive’, i sakristiet.88
2) Omtalt 1634, en gammel egeplade til et langt
bord. Pladen var hos præsten.369 3) 1724, skænket af Helle Trolle sammen med dåbsfad nr. 1 og
†lysearm nr. 2. Et lille rundt bord af træ, anvendt
ved døbefonten.13 4) 1840, et bord med skuffe i
sakristiet.77 5-6) 1894, udført af H. J. Svendsen,
Svendborg, efter tegning af H. B. Storck.178 Af eg,
til præste- og degnestolen.

†Paneler, fra 1500-1600-tallet, bestående af genanvendte ‘endestykker’ (dvs. gavle) fra †stolestader,
1894 opsat som vægpaneler i sakristiet sammen
med nye egetræspaneler, leveret af snedker Landt
Christensen.427 Borttaget 1960.428
Kister og skabe
†Kister og skrin. 1-2) Omtalt 1634, to kistebænke,
der var hos præsten.369 3) 1684 nævnes en gammel kiste, som blev brugt til opbevaring af lys.13
4) 1739, en stor ‘skuffe’ til opbevaring af messetø-

Fig. 108. Pengeblok nr. 1, før 1576, men jernbeslag fra
1779 (s. 200). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Alms
post, no. 1, before 1576, with iron mounting from 1779.
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pengebeholdere

Fig. 109. Pengebøsse nr. 1, 1858 (s. 200). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Offertory box, no. 1, 1858.

jet.20 5) 1750, et skrin med to nøgler til opbevaring af kirkens dokumenter, indkøbt af byfoged
Manderup Jørgensen.20 6) 1862, et skrin af poleret eg, til kirkens protokoller.20
Skab. 1954, skænket af Knud Jølver.17 Af mørkbejdset eg med to låger med hver fire kvadratiske
fyldinger. Opstillet i sakristiet og anvendt til opbevaring af messetøjet.
†Skabe. 1) 1576 omtales et indmuret skab til opbevaring af klæder og lys, formentlig i sakristiet.88
2) Samme år nævnes desuden et ‘ufærdigt’ (dvs.
mangelfuldt) skab, som stod i sakristiet.88 Det kan
være dette, der fra 1634 betegnes ‘gammelt’.369 3)
1758, udført af Johan Snedker og maler Haack.
Af fyrretræ, grønmalet og forsynet med lås, anvendt til opbevaring af kirkens ornamenter.359
Skabet stod oprindelig i koret, men var 1823 i
sakristiet.77 Bortsolgt 1848.20 4) 1847, udført af
snedker Drejer.77 5) 1873, leveret af snedker C.
Christensen. Af mahogni, anvendt til opbevaring
af messetøjet.77

Pengeblokke. 1) (Fig. 108), omtalt 1576, ‘kirkens
blok’,429 med senere tilføjelser. Den 82 cm høje
blok, formentlig af eg, er overalt dækket med pånaglede jernplader med årstallet »1779« i relief
foroven og forsynet med tre omløbende bånd,
hvoraf de to nederste tjener som lukke over øskner. Endvidere overfaldslukke i form af to hængslede jernbånd som nedentil samles i en spids; alle
tre lukker er forsynet med hængelås. Nyere låg
med pengesliske af messing. Sortmalet.
1694 leverede Christoffer Klejnsmed en ny
lås og reparerede to andre.13 1779 blev blokken
beslået med jern overalt og malet.20 Den oprindelige placering er uvis. 1721 stod den uden for
korsdøren,20 1892 under orglet.236 Nu ved tårnrummets vestvæg, syd for indgangen.
2) 1728, udført af Anders Jensen Snedker, Bent
Smed og Niels Jørgensen Klejnsmed.20 Svarende
til nr. 1, dog uden årstal. 1892 stod den under
orglet;236 den findes nu ved tårnrummets vestvæg, nord for indgangen.430
†Pengeblok. Omtalt 1576, ‘de fattiges blok’.
1694 blev den repareret af Jens Snedker.13 1811
var blokken opstillet bag korets søndre stolerække;79 1858 var den ‘forgået af ælde’.77 Den er
formentlig identisk med en pengeblok, som blev
fundet i en hvælvlomme over koret i forbindelse
med restaureringen 1892-94.431
Pengebøsser. 1) (Fig. 109), 1858,20 af jernblik, 14
cm høj, konisk med vandrette profilstave foroven
og forneden samt fladt låg med pengerille og
overfaldslukke. Grønmalet. 2-3) Nyere, af messing, 14 cm høje, cylindriske med hvælvet låg
med pengerille.
(†)Pengebøsser. 1-2) 1961, tegnet af Rolf Graae.432
Af eg, 26×20×13 cm, hver inddelt i to rum med
pengerille i låget. På forsiden er fordybet versalindskrift, udfyldt med brunrødt, henholdsvis
»Menighedsplejen« og »Menighedsbladet«. Bøsserne er ødelagt ved indbrud og opbevares i kælderen.
†Pengebøsser. 1) 1728, forsynet med lås, benyttet
hver helligdag ved orglet.20 2-4) 1756 anskaffedes tre jernbøjler, som blev anvendt til ophæng af
pengebøsser.20 1798 blev to bøsser repareret, og
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1802 blev den bøsse, der anvendtes til indsamling
af penge til de tyrkiske fanger, forsynet med en
lås.13 5-6) 1819, til opstilling ved kirkens døre i
forbindelse med indsamlinger.20
†Pengetavler. 1) 1676 omtales ‘kirkens tavle’.13
2-4) 1694 fandtes tre tavler, der alle var forsynede
med bjælder;13 1733 var kun en bjælde bevaret.20
1807 fik en af tavlerne nyt skaft.13 5-7) 1836 blev
der anskaffet tre nye tavler.79
dørfløje og †pulpitur
Udvendige. De udvendige dørfløje stammer fra
restaureringen 1892-94 og er udført af tømrer
A. Steen efter tegning af H. B. Storck. De er af
eg, forsynet med sortmalede jernbeslag, leveret
af John Ljungdahl, Svendborg og ferniseret af
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dekorationsmaler H. F. Svendsen, København.178
1) (Fig. 110). Rundbuet enkeltfløj med to gange
fire fyldinger på indersiden. På ydersiden danner påsatte lister to stjerneformede ornamenter. I
sakristiets vestmur. 2-3) (Fig. 110). To enkeltfløje
med fladbuet inderside og rundbuet yderside.
Hver fløj har på indersiden tre gange fem fyldinger, på ydersiden tungede profiler. I henholdsvis
søndre og nordre sideskibs vestfag. 4) Rundbuet
dobbeltfløj med to gange fire fyldinger. I tårnets
vestmur. 5) Lige afsluttet enkeltfløj med glas for
oven, gråmalet. I korforlængelsens sydmur til
kælderen.
Indvendige. 1) 1894, rundbuet enkeltfløj, udført
som de udvendige fløje og forsynet med en kraftig slå. Mellem koret og sakristiet. 2-4) 1967, tegnet af Rolf Graae, af eg. Lige afsluttet dobbeltfløj

Fig. 110. Forslag til udvendige dørfløje nr. 1-3, 1892-94 (s. 201). Nr. 1 (th.) i sakristiet, nr. 2-3 (tv.) i sideskibene.
1:50. Tegning af H. B. Storck. – Proposal for outer doors, nos. 1-3, 1892-94. No. 1 in the vestry (right) and nos. 2-3 in the
aisles (left). Drawing by H. B. Storck.
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samt to rundbuede enkeltfløje under orgelpulpituret, henholdsvis mellem midtskibet og tårnrummet og til rummene under orglet.
Blandt de †dørfløje kan nævnes følgende: Udvendige. 1) 1689 blev låsen på døren til kælderen
(under sakristiet) repareret af Hans Kruskop, og
1715 lavede Anders Snedker døren, da den ikke
kunne lukkes.20 2) 1738 leverede Otto Snedker dørkarme og en trappe, Erik Smed en hollandsk lås samt hængsler og stabler til den nye
dør i sakristiets vestvæg (s. 161).20 3-6) 1824, tre
fyldingsdøre med lås og messingbeslag, der blev
indsat henholdsvis i tårnet, i nordre sideskibs
vestgavl og i materialgården (det tidligere våbenhus). Endvidere en ny dør i sakristiet.278 7) 1839,
dobbeltfløj, indsat i sakristiets vestvæg som erstatning for en enkeltfløj.79 8) 1860, dobbeltfløj af
eg, udført af snedker Christen Christensen, som
samtidig fik betaling for at omdanne en gammel
dør til en ‘gotisk buedør’ og ændre den gamle hoveddør (nr. 3), så den kunne benyttes i sakristiet.77
I tårnet. 9) 1872 leverede snedker J. C. Rogen en
stor dobbeltdør, som forsynedes med dørgreb af
messing.77 I tårnet. 10) 1878 leverede snedker A.
Petersen en dobbeltdør til sakristiet, som forsynedes med dørgreb af ibenholt. Egetræsmalet.77
Indvendige. 1) 1702 anskaffedes en lås til den nederste dør til tårnet.20 2-3) 1716-18 nævnes døre
i koret og tårnet til hvælvingerne; sidstnævnte
var af fyrrebrædder.20 4) 1823 betaltes snedker
Jørgen Langkilde for en glat dørfløj med karm til
kirken.77 5-6) 1836, et panel med to døre anbragt
under orglet for at hindre træk.79 7) 1839 indsattes en dobbeltfløj mellem sakristiet og koret som
erstatning for den hidtidige enkeltfløj.79
	Et vindfang af eg med dørfløje af glas samt messinggreb er 1967 opsat foran indgangsdøren i tårnets vestvæg.
†Pulpitur. Opført 1757-58 af tømrer Hans Møl
ler og snedker Johan Carl Helfer.20 En trappe førte op til pulpituret; indkøb af bukkehornshængsler og stabler samt en lås med fire nøgler tyder
på, at opgangen har været lukket med en dør.
På pulpituret opstilledes fire †lukkede stole (nr.
7-10). Pulpituret, der var opført i kirkens søndre
side,276 blev muligvis taget ned i forbindelse med
fornyelsen af stolestaderne 1833-34.

Orgel (jf. fig. 66), 1967, med 32 stemmer, tre ma
nualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, Aa
benraa.433
Hovedværk (manual II)
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Spidsquint 2 2/3'
Oktav 2'
Mixtur IV-VI
Trompet 8'
Rygpositiv (manual I)
Rørgedakt 8'
Quintatøn 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Gemshorn 2'
Nasat l 1/3'
Sesquialtera II
Scharf III-IV
Krumhorn 8'
Tremulant

Brystværk (manual III)
Trægedakt 8'
Rørfløjte 4'
Principal 2'
Sivfløjte l'
Cymbel II
Ranket 16'
Vox humana 8'
Tremulant
Svelle (trinbetjente låger)
Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Rauschquint III
Fagot 16'
Zink 4'

Cymbelstjerne. Kopler: RP-HV, BV-HV, HV-P, RP-P,
BV-P. Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Mekanisk aktion, sløjfevindlader. På vestpulpituret.

Orgelfacaden, tegnet af Rolf Graae, er symmetrisk
opbygget med et hovedorgel, rummende hovedværk og brystværk, to lidt tilbagetrukne pedaltårne, sammenbygget med hovedorglet, og et
rygpositiv, indfældet i pulpiturbrystningen. Hovedværkets trompetstemme er efter iberiske forbilleder anbragt en chamade, dvs. med horisontal
placering i facaden.
Orgelpulpituret, 1967, tegnet af Rolf Graae, er
opført som en tværgående bro i bueåbningen
mellem skibet og tårnrummet med fremspringende brystninger på begge sider. Pulpiturets
bjælkeender er forgyldte.
†Orgler. 1) Positiv, omtalt 1576.88 Jakob Madsens visitatsbog anfører 1589, at kirken har et ‘lidet ufærdigt positiv’.434
2) Anskaffet 1676 eller tidligere.435 Renoveret
1721-22 af Abraham Nielsen Svane, Odense.436
1759 omtales orglets to manualværker: ‘manualet’ og ‘rygpositivet’.13 1781 repareredes orglet af
Hannibal Nielsen Fischer, Skårup,437 og 1833, da
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Fig. 111. Indre mod vest med †orgel nr. 3, 1849 (s. 204). Foto P. N. Saxdorff. – Interior
looking west with †organ no. 3, 1849.

instrumentet betegnedes som ubrugeligt, udførte
Peter Mortensen Gudme, Svendborg, nødvendige arbejder ved de tre bælge, vindladerne, vindkanalerne, de to manualklaviaturer, pedalklaviaturet, trakturen og piberne. Det fremgår i denne

forbindelse, at navnlig rygpositivet bar præg af at
have været i brug i mange år.438 Den tidligste angivelse af orglets størrelse er fra 1823, hvor det
oplyses, at det har 17 stemmer.439 På vestpulpituret.440

204

Svendborg · Skt. Nikolaj kirke

Fig. 112. Forslag til orgelfacade, 1894.Tegning af H. B. Storck (s. 206). 1:100. I Danmarks Kunstbibliotek. – Proposal
for organ facade, 1894. Drawing by H. B. Storck.

†Orgelfacaden bestod af to afdelinger: Ryg
positivet, i pulpiturbrystningen, og hovedorglet,
der synes at have været opbygget med tre tårne
og mellemliggende felter. Sognepræsten, Nicolai
Reiersen, oplyser 1755 følgende: ‘Øverst på orglet findes i de tre udbygninger hvori de største
piber sidder »Soli Deo Gloria«, under piberne
»Gud til ære, Kircken til Beprydelse, er dette Orgel Verck«. På orglets nederste gesims: »Een hver
Som løsde for sin pung, Og mig hialp til at lyde,/
Riig, fattig, gammel eller Ung, den vil ieg takken yde/ Nu Skal hver Piibe i mig er, Jeg har ej
anden Tunge/ I stemme ret paa sin maneer, Guds
ære at ud siunge./ Ære være Gud i det høye Luc:
2.«’.235 Prospektpiberne var forsølvede.441 1752
lod ‘en del af de søfarende orglet sirligt male og
udpynte’.178 I forbindelse med orgelreparationen
1833 blev facaden malet af Hans Fr. Trabolt og
Berg.13

3) 1849 (fig. 111), med 16 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Peter Mortensen Gudme.442 Dispositionen lød:443
Manual I
Bordon 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedacht 8 Fod
Octav 4 Fod
Fugara 4 Fod
Qvinta 3 Fod
Octav 2 Fod
[Ukendt navn] 1 Fod444

Pedal
Subbas 16 Fod
Violon 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod446

Manual II
Gedacht 8 Fod445
Viola di Gamba 8 Fod
Rohrflöte 4 Fod
Octav 2 Fod
Kopler: I-I (oktavkoppel), II-I, P-P (oktavkoppel). Manualomfang: C-f ''', pedalomfang: C-h. Mekanisk aktion, sløjfevindlader. 4 kassebælge.
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Fig. 113. Indre set mod vest med stolestader (s. 194), orgelfacade og -pulpitur (s. 206) samt lysekrone (s. 210), tegnet
af H. B. Storck. Foto Kristian Hude 1910. – Interior looking west, with pews, organ facade, organ gallery and chandelier
designed by H. B. Storck.

Orglet ombyggedes 1863447 og 1875448 af Peter
Mortensen Gudme. På vestpulpituret.449
Orgelfacaden, i nygotisk stil, er beslægtet med
Gudme-facaden fra 1856 i Assens Kirke, Odense
Amt.450 Begge disse facader, der er ganske atypiske for perioden, karakteriseres ved en opbygning med tre spidsbuede storfelter, adskilt af to
smalle mellemfelter samt ved en vertikal opdeling
af det midterste parti i en større overdel og en
mindre underdel. Denne disponering af facaden
citerer barokkens typiske facadeopbygning, hvor
en midtdel med hovedværk (øverst) og brystværk
(nederst) flankeres af et todelt pedalværk. Facadens træværk dekoreredes 1860 af L.V. Berth.451
4) 1894 (fig. 112-13),452 med 14 stemmer, to
manualer og pedal, bygget af A. H. Busch & Sønner, København.453

Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Fløjte 8 Fod
Salicional 8 Fod
Octav 4 Fod
Gemshorn 4 Fod
Octav 2 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Principalbas 8 Fod
Gedacktbas 8 Fod
Trompetbas 8 Fod

Manual II
Gedackt 8 Fod
Fugara 8 Fod
Fløjte 4 Fod
Svelle
Kopler: II-I, I-P. Manualomfang: C-f ''', pedalomfang:
C-d'.

1934 foretog Eggert Froberg, Odense, en ombygning og udvidelse, resulterende i følgende disposition (22 stemmer, to manualer og pedal):454
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Fig. 114. Bagsiden af †orgel nr. 4 (s. 205). 1:100. Teg
ning af I. Arthur-Nielsen. – Back of †organ no. 4. Drawing by I. Arthur-Nielsen.
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedackt 8 Fod
Gemshorn 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3-4 Kor 22/3 Fod
Trompet 8 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Principalbas 8 Fod
Gedacktbas 8 Fod
Koralbas 4 Fod455
Mixtur 3 Kor 2 Fod
Posaune 16 Fod

Manual II
Rørfløjte 8'
Quintatøn 8'
Principal 4'
Dækfløjte 4'
Quinte 2 2/3'
Nathorn 2'
Terz 1 3/5'
Siffløjte 1'
Krumhorn 8'
Svelle
Kopler: II-I, I-P, II-P. Manualomfang: C-f ''', pedalomfang: C-d'. Mekanisk traktur, mekanisk og pneumatisk
registratur. Sløjfevindlader, suppleret med pneumatiske
supplementsvindlader (keglevindlader) i II og P.456 På
samtidigt vestpulpitur.

Orgelfacaden, der sammen med spillebordet er
opstillet i tårnets nedre mellemstokværk (jf. fig.
112-13 og 143-44), er tegnet af H. B. Storck
med inspiration fra det sengotiske †hovedorgel
i Lübeck Sankt Marien. Den er udført i lakeret
fyrretræ med stafferinger i rødt, grønt, blåt, gråt,
sort og guld. De dekorative detaljer har forbilleder i romanske kalkmalerier.457 Prospektpiber
af tinlegering. Orglets bagside, der kunne ses fra
tårnrummet, var udformet som stiliserede orgelpiber, jf. fig. 114.
†Orgelpulpiturer. 1) 1676 eller tidligere. 1781
blev der opsat to svære jernstænger, for at holde
orglet ret, ‘siden det ville falde forover i kirken’.20
Udbygget 1849 af P. M. Gudme i forbindelse med
opsætningen af †orgel nr. 3. I skibets vestende.
2) (Jf. fig. 112-13), 1894, tegnet af H. B. Storck
og udført af tømrermester A. Steen.178 Udformet
som en pulpiturbro mellem skibet og tårnrummet, hvorunder en dobbelt dørfløj flankeret af
brede sidepaneler, foran hvilke var sæder. Dørfløje
og paneler var forsynet med rundbuede vinduer
med blyindfattede ruder. 1946 blev pulpiturets
brystning udsmykket af Kræsten Iversen.458
Tavler
Salmenummertavler (jf. fig. 55), 1894, tegnet af
H. B. Storck. Af eg, kronet af en gennembrudt
trekantgavl, der ligesom fodlisten er prydet med
tovsnoning. Sortmalede skydebrikker med hvide
cifre. De i alt 11 tavler er ophængt i skibene og
koret.
Blandt de †salmenummertavler kan nævnes: 1)
1700, sortmalet.13 2-3) 1705, af træ.13 Tavlerne
blev malet 1738.20 4-7) 1791, udført af Andreas
Snedker; med nummerbrikker.20 1822 blev de
malet sorte med hvid inskription, 1824 blev de
malet hvide.77 Kasseret 1835.79 8-13) (Jf. fig. 84
og 104), 1836, udført af snedkerne J. C. Rogen
og S. Lang, rektangulære med svejfet gavl. Oprindelig hvidmalede med forgyldte lister og sorte
numre; siden sorte med hvide numre.340 12) 1846,
udført af snedker S. Lang, malet og forgyldt.77
†Skriftetavler. 1-2) 1719, i †skriftestol nr. 1.20
Præsterækketavle, 1957, skænket af Knud Jølver.459 Den store, rektangulære tavle er udført af

207

orgler · tavler · maleri

Fig. 115. Maleri af Peder Jensen Luccopidan og familie, 1697, malet af Thomas Jacobsen Westerholt (s. 207). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – Painting of Peder Jensen Luccopidan and family, 1697, by Thomas Jacobsen Westerholt.

egetræ; præsternes navne og embedsår står med
sortmalede versaler. Opsat foran det tilmurede
vindue i tårnrummets sydvæg.
Bygningstavle, 1852, til minde om istandsættelsen af spiret (s. 156). Af kobber, indsat i sekundær ramme af sortmalet træ, 16,5×19,5 cm.
Indskrift med fordybet skriveskrift: »An: 1763
blev dette Kirke Spiir opsat. An: 1852 underkastedes det en Hovet Reparation da Kirkens
Inspecteurer vare Sognepræsten Licent: theol:
Ant: Fred: Silfverberg Byefogden Kammerjunker Chr: v Jessen Borgerrepresentant Seilmager
Niels West Kirkens Værge var Johan Lindegaard
Bygmesteren Hans Steen«. Udtaget af spiret i
forbindelse med restaureringen 1892-94 sammen med †bygningstavle s. 155.241 Nu ophængt
på tårnrummets sydvæg.

(†)Meddelelsestavle, o. 1900, af træ, rundbuet med
attisk slyngbånd foroven og indskrift med forgyldte
antikva vedr. tidspunkter for gudstjeneste, herunder børnegudstjenester og vækkelsesmøder. Brunbejdset. Opbevares i tårnets andet mellemstokværk.
†Tavle. ‘En lille tavle’, omtalt 1753, da kirkeværgen lod den staffere. Tavlen hang i kirkens
nordside nær orglet.460
maleri
(Fig. 115), 1697, udført af Thomas Jacobsen (Westerholt). Gruppeportræt af sognepræsten for Lan
det og Bregninge menigheder på Tåsinge i årene
1672-1717, Peder Jensen Lucoppidan, hans hustru Anna Christine Jørgensdatter Falster og parrets i alt 12 børn.461
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Fig. 116. Detalje af maleri (s. 207). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Detail of painting.

Det store maleri, 194×245 cm, er udført i
olie på lærred og indsat i en profileret, sortmalet
ramme fra 1835, bekostet af købmand A. Carre
m.fl.462 Det viser præstefamilien, prægtigt klædt
efter tidens mode, stående med front mod beskueren på mørk baggrund. I midten står Peder
Lucoppidan i ornat med venstre hånd lagt mod
brystet og en bog i den højre. Ved hans venstre
side står hustruen og parrets to døtre. Alle tre er
vist i kjole med tætsiddende liv og vid underdel,
syet af rød og gylden brokade, hvorover et kort
overstykke (manteau), fra hvis ærmer særkens
kniplingsbesætning vælder frem. Om halsen og
håndleddene har de kæder og armringe af guld
og perler, og en fontange hviler på det opsatte
hår. Moderen holder en citron i højre hånd, formentlig som et tegn på velstand, mens døtrene
bærer vifter; den ældste desuden en blomst. Ved
faderens højre side er parrets syv sønner opstillet

i kileformation efter alder, alle barhovedede med
halvlangt hår i blonde nuancer. De er klædt i sort,
brun eller grå jakke med hvidt kniplingshalsbind
over en lang, rød eller blå vest med blanke knapper. De to yngste drenge (fig. 116) har hinanden
ved hånden, og den ene holder en lyserød rose.463
Forrest i billedets venstre side ligger parrets tre
døde spædbørn på en rød pude, svøbt i hvidt
med lukkede øjne og hænderne foldet over brystet. I nederste højre hjørne er malerens signatur
»Th. Jacobsen p[…]464 Anno 1697 in Novembri«.465 I øverste venstre hjørne er sekundær, malet giverindskrift med lys antikva: »Dette givet til
Nicolai Kirke af Salig Christen Morsing for hen
Sogne præst for Landet meenig hed paa Taarsing
hands Enke sl. Johanne Morsings Som døde her i
Svendborg den 2den Jan(uar) 1776«.466
Omstændighederne omkring maleriets tilblivelse kendes ikke, men antagelig er det oprin-
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delig malet som et privat familieportræt og ophængt i præstefamiliens bolig. Det rummer dog
samtidig træk fra epitafiemaleriet, således de døde
svøbelsesbørn i forgrunden, og har gennem sin
sekundære ophængning i kirken også fået funktion som et dødeminde.467
	Lokalhistorikeren Hans Rasmussen har sandsynliggjort, hvordan maleriet kan være endt i Skt.
Nikolaj Kirke: Efter Peder Jensen Lucoppidan
blev sønnen Niels præst, og hans enke (af andet
ægteskab) giftede sig med hans to efterfølgere.
Den sidste af disse var Christen Henriksen Morsing, der anden gang giftede sig med den Johanne,
som gav billedet til kirken i Svendborg, og som
vel er flyttet til byen efter ægtemandens død (jf.
også †gravsten nr. 40-41).468 I kirken blev maleriet ophængt over købmand Hans Torbjørnsens
stol (†lukket stol nr. 4), dvs. formentlig i kirkens
sydside. 1830 hang det på midtskibets nordvæg;469
måske tæt ved prædikestolen som sidst i århundredet (jf. fig. 84), og efter restaureringen 1892-94
over døren til sakristiet; siden er det flyttet til sin
nuværende placering på tårnrummets nordvæg.
belysning
Kirken oplyses af 13 lysekroner, som på nær en
er af nyere dato.
Belysningen synes længe at have været yderst
sparsom. 1576-inventariet omfatter et antal stager (jf. s. 183); fra 1684 omtales en lysearm ved
prædikestolen. I 1714 og 1715 modtog kirken
to lysekroner som gaver, og i årene 1724-30 tre
lysearme. 1774 anskaffedes en lysekrone af træ. I
anden halvdel af 1800-tallet forbedredes belysningen ved opsætning af lysearme og lampetter,
bl.a. i forbindelse med indlæggelsen af gas 1869,
da der også anskaffedes to kandelabre.Ved hovedrestaureringen 1892-94 blev samtlige lyskilder på
nær lysekronen fra 1714 erstattet af 10 hjulkroner,
tegnet af H. B. Storck. 1912 blev de ombygget
til elektricitet,17 og i 1940’erne blev de udskiftet
med nye i barokstil bekostet af Knud Jølver.
Lysekroner. 1) (Fig. 117), 1714, skænket af arvingerne efter Anna Margrethe Helverskov (†1713),
enke efter landsdommer Peder Luxdorph (jf.
†lukket stol nr. 2). Kronen har 2×8 s-svungne

Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 117. Lysekrone nr. 1, 1714, skænket af arvinger
efter Anna Margrethe Helverskov (s. 209). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Chandelier no. 1, 1714, donated by the
heirs of Anna Margrethe Helverskov.

arme med bladled og muslingeskalsformede lyseskåle samt otte små pyntearme, der ender i åbne
blomsterbægre. Balusterskaftet afsluttes forneden
af en stor hængekugle med profileret knop; på
hver side af kuglen er graveret våbenskjold for
slægten Helverskov hvorunder giverindskrift med
kursiv: »Sl: Frue Anne Margrete Helverskouf«.
Som topfigur ses en vinget kvinde med fane og
hellebard, mens ringen til ophæng prydes af to
små figurer.
Kronen blev ophængt i hvælvingen ved prædikestolen nytårsaftensdag 1714.20 1834 blev den
flyttet til midtskibet sammen med †nr. 1;278 siden
atter i koret. Efter restaureringen kortvarigt ophængt i korets østfag sammen med †nr. 1; derpå
på sin oprindelige plads i korets vestfag.
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Fig. 118. Lysekrone nr. 2, 1894-95. Tegnet af H. B.
Storck (s. 118). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Chandelier no. 2, 1894-95. Designed by H. B. Storck.

2) (Fig. 118), 1894-95, udført af bronzestøber
Oluf Schieltved, København, efter tegning af H.
B. Storck.178 Hjulkrone med tolv lyspærer (oprindelig gasblus). Fra det glatte midtskaft udgår bladsmykkede led til en kreneleret krans med bueformede gennembrydninger. Skaftet afsluttes forneden af en ring. Oprindelig ophængt i midtskibet
sammen med †nr. 13; kort efter flyttet til korets
østfag. Formentlig o. 1941 ophængt i sakristiet.
3) 1941, udført af kgl. hofbronzestøber Lauritz
Rasmussen og skænket af Knud Jølver. I barokstil
med 3×8 s-svungne arme og balusterskaft, som
foroven afsluttes af en ring, forneden af en stor
hængekugle med drueklaseformet knop. På kuglen er indskrift med versaler: »Skænket 1941 af
Knud Jølver født i Svendborg« samt »Udført af

Lauritz Rasmussen kgl. hof-broncestøber«. Ophængt i jernlænke i midtskibets 1. fag.
4) (Jf. fig. 47), 1941, udført af Lauritz Rasmussen og skænket af Knud Jølver. I barokstil med
2×8 s-svungne arme og balusterskaft, der forneden ender i en stor hængekugle med drueklaseknop og indskrift som på nr. 3. Topfigur i form
af Skt. Peter med nøgle og bog. Ophængt i jernkæde i midtskibets 2. fag.
5-12) (Jf. fig. 62 og 64), 1942, udført af Lauritz
Rasmussen og skænket af Knud Jølver. I barokstil
med hver seks s-svungne arme, balusterskaft og
stor hængekugle med profileret knop samt versalindskrift »Skænket 1942 af Knud Jølver født i
Svendborg«. Ophængt i jernkæder i sideskibene.
13) 1948, skænket af Knud Jølver. I barokstil
med otte s-svungne arme med profilhoveder
hvorover otte pyntearme med havfrueprofiler.
Balusterskaftet ender i en stor hængekugle med
versalindskrift »Skænket 1948 af Knud Jølver født
i Svendborg« og har som topfigur Neptun ridende på en havhest. Ophængt i jernkæde i tårnrummet.
†Lysekroner. 1) (Jf. fig. 104), 1715, skænket af
jomfru Vita Biering.13 Krone med 2×8 s-svungne arme med flade lyseskåle, balusterskaft og stor
hængekugle med profileret knop. Oprindelig ophængt i korets østfag over giverens murede begravelse (†begravelse nr. I,3). 1834 blev den flyttet til midtskibet sammen med nr. 1,79 og efter
restaureringen 1892-94 kortvarigt ophængt sammen med denne.
2) 1774, af træ, forgyldt.13 Kasseret o. 1800.77
3-4) 1894-95, udført af bronzestøber Oluf
Schielt
ved, København, efter tegning af H. B.
Storck.178 To dobbelte hjulkroner med hver 16
gasblus, beslægtede med nr. 2. Fra et glat midtskaft
udgik tværstivere, de nedre prydet med bladværk
i gennembrudt arbejde, til to krenelerede ringe.
Den nederste og største ring havde firpasformede
gennembrydninger, mens den øvre havde bueformede ditto og desuden var prydet med påsatte
englehoveder. Skaftet afsluttedes forneden med en
sekskantet, profileret knop. De to kroner, der var
ophængt i midtskibet, blev 1941 erstattet af nr. 3-4.
5-12) 1894-95, udført af bronzestøber Oluf
Schieltved, København, efter tegning af H. B.
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S torck.178 Otte små hjulkroner med hver seks gasblus, beslægtede med nr. 2. Fra det glatte midtskaft,
som afsluttedes af en profileret knop, udgik tværstivere til en kreneleret ring med gennembrudte
firpas. Ophængt ved alteret og i sideskibene til
1942, hvor de erstattedes af nr. 5-12.
13) 1894-95, udført af bronzestøber Oluf Schielt
ved, København, efter tegning af H. B. Storck.178
Svarende til nr. 2.
†Lysearme. 1) Omtalt 1684.13 Til to lys. Opsat
ved prædikestolen,385 formentlig nedtaget 1858
(jf. †lampetter 1-3).
2) 1724, skænket af Helle Trolle, gift med Jørgen Henning Valkendorf til Klingstrup, der døde
juleaften samme år, sammen med dåbsfad nr. 1
med mere.20 På vægpladen var indskrift:
»En Lyse-Plade her i Herrens Tempel Sættes
Til ornament og Ziir, Guds Huus maa ej forgiættes
Den her af Walchendorph og Trolle given er,
Dog ej for nogen Roes, men Kirken haver Kier
Gud lyse Selv for dem, som udi mørket vandre
at de ved troens Lys maae deris Sind forandre
Og blive fast derved, at de ej sidde maae
I det forblindet mørk men vel opliuste gaae
Saa Settis Pladen da fast i Guds Tempel Kirche
Holt os ved ordets Lys! der frugtbar Kand udvirke
I os den rette Troe, opliuse vor Forstand,
at vi Kan engang naae vor rette Fædreland.«235
Tilsyneladende kasseret o. 1800.
3-4) 1730, skænket af arvingerne efter borgmester Evert Nielsen Friis.20 Opsat i korets sydside ved gravsten nr. 3 over den begravelse, hvor
han var nedsat (†begravelse nr. I,1).470 Tilsyneladende kasseret o. 1800.
5-8) 1858, fire dobbelte lysearme, monteret på
zinkplader.77
Lampetter. 1-6) 1983, tegnet af Rolf Graae, med
hver seks lysdråber. I koret.
†Lampetter. 1-3) 1858,77 opsat ved orglet og
prædikestolen. 4-24) I forbindelse med installation af gas 1869 anskaffedes ca. 20 lampetter,
hver forsynet med tre porcelænslys (jf. fig. 106 og
111).77 25-26) 1872, i ligkapellet.20
*Kandelabre (fig. 119), 1869, leveret af jernstøber D. Løwener, København, for 114 rigsdaler.471
Malm, ca. 245 cm høje, med 12 arme. Hver stage
har cirkulær fod, der hviler på ryggen af tre løver, og todelt skaft med flad midtvulst og akan-
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tusmanchet foroven. Fra et lille topspir udgår 12
svungne arme med bladled og flade lyseskåle
med porcelænslys. Opstillet i korets vestfag (jf. fig.
84 og 104). I Svendborg Museum (SOM inv.nr.
35.782).
Kirkeskibe og begravelsesudstyr
Kirkeskib (fig. 120), »Gud er vort haab«, et ældre
skib (jf. ndf.) skænket 1845 af sognets skippere
og styrmænd.472 Fuldrigget fregat med 17 kanoner på hver side. Grønmalet med sorte, hvide og
forgyldte detaljer; på hver side af skroget indskrift
med forgyldte versaler: »1845 givet af St Nicolai
Sogns skippere og styrmænd Gud er vort haab«.
I skroget findes en flaske med dokumenter med
navnene på de 37 givere samt oplysninger om
restaureringer, bl.a. en seddel med »Skibet er i Aa-

Fig. 119. *Kandelabre, 1869 (s. 211). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – *Candelabra,
1869.
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Fig. 120. Kirkeskib, skænket 1845 af sognets skippere og styrmænd (s. 211). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Church
ship, donated in 1845 by the captains and mates in the parish.

ret 1844 i Novbr. og Decbr. Maanet tiltaglet og
i hver Henseende istandsadt af Styrmand Johan
Andreas Flindt«.473 1852 blev det istandsat med
sort oliefarve og forgyldning af maler L.V. Berth,77
og 1865 og 1872 udførte J. Chr. Fich tilsvarende
arbejde.77 Restaureret 1894 og 1947, sidstnævnte
arbejde bekostet af Knud Jølver.474 Skibet er ophængt i midtskibet mellem 1. og 2. fag.
†Kirkeskib, omtalt fra 1724, ‘lille’. Ophængt
midt i kirken.359 Formentlig kasseret o. 1800.
†Ligbårer. 1-2) Omtalt 1634.369 3) 1675, anskaffet som erstatning for en af ovennævnte.13 1694
havde kirken to ligbårer;13 1738 fik den ‘lille’ fire
nye, sværtede ben.20
*Fakkelholder, af jern, 46 cm høj. To smalle
jernbånd er lagt over kors og bøjet, så enderne
danner fire ben. I skæringen er en plade, hvortil
er fæstnet en stor lysepig. Anvendt i forbindelse
med begravelser. I Svendborg Museum (SOM
inv.nr. 31.660).

tårnur
Tårnur (fig. 121), 1894, udført af tårnurmagerfirmaet Bertram Larsen, København.475 Rødmalet
støbejernsværk, ca. 50×125×45 cm; på forsiden
påsat plade med »Bertram Larsen København«.
Med grahamsgang. 1944 blev værket ombygget
og udvidet med kvarterslag af Bertram Larsen,
bekostet af Knud Jølver.476 Istandsat 1999. Placeret i et urhus af brunbejdset træ med glas foroven, opsat i klokkestokværket. Urskiverne (jf. fig.
6), 1894, mod nord og syd, er udført af Bertram
Larsen af galvaniseret jernplade; blåmalede med
sorte og røde detaljer samt forgyldte romertal og
visere. I sviklerne er forgyldte rosetter, langs kanten en tunget bort.
†Tårnure. 1) Omtalt 1589.384 Værket blev jævnligt repareret; bl.a. 1678 af Niels Jonsen Sejrmager, 1716 af smed Niels Hansen i Øster Hæsinge
(for 30 sletdaler); 1735 af urmager Poul Jilberg og
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1740 af urmager monsieur Møller.20 1725 opførtes et nyt urhus af egetræ med aflåselig dør,20 og
1763 blev værket flyttet til loftet i det nye spir.276
1771 indgik uret som en del af betalingen for nr.
2.
2) 1771, købt af smeden i Sødinge for 65 rigsdaler.20 Værket kunne gå i 24 timer,477 og havde
både time- og kvarterslagværk.37 1785 blev det
repareret af Hannibal Fischer for 40 rigsdaler; urhuset (‘skuret’) blev repareret af snedker Jens Henningsen i 1801.13 En gennemgribende reparation
af værket gennemførtes 1834 af P. C. Hoffgaard,
hvorefter der blev ansat en urmager til at have opsyn med det.373 Både det og urhuset blev kasseret
i forbindelse med restaureringen 1892-94.
†Urskiver. 1) Omtalt 1712, da viseren blev malet
med gul fernis.20 1725 blev skiven forbedret med
tre egefjælle og malet af Peder Iversen, og 1798
blev den istandsat af maler Klingenberg.20 2) (Jf.
fig. 4 og 13), 1824, mod nord.478 Kvadratisk med
svejfet gavlstykke. Skiven havde mørk bundfarve
og forgyldte romertal og visere; i gavlstykket et
kronet »R VII«. 1846 blev den malet og forgyldt
af maler Chr. Zehngraf.77
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Klokker
Kirken har fem klokker, hvoraf de tre er senmiddelalderlige, mens de to øvrige er omstøbt 1790
og 1839.
I slutningen af 1500-tallet havde kirken fire
klokker, om end kun de tre omtales i de samtidige kilder. Heraf vides de to store at have hængt i
tårnet (†nr. 1-2), og en af de små (nr. 1-2) at have
tjent som messeklokke ved alteret.479 Fra 1684
omtaler kirkens regnskaber alle fire klokker, og
1694 præciseres, at der er to ‘brugelige’ i tårnet
og to ‘ubrugelige’ i kirken. Den ene af disse (nr. 2)
var ophængt under orglet og tjente som slagklokke for kirkens urværk, mens den anden (nr. 1) i år
1700 på sognepræstens foranledning blev hængt
op i tårnet. 1763 blev de tre klokker i tårnet
ophængt i det nye spir; 1783 blev klokkestolen
fornyet.20 1828 modtog kirken en middelalderlig
klokke fra †Klosterkirken (nr. 3), som ophængtes i tårnets lydhul mod vest. I forbindelse med
ringningen ved reformationsfesten 1836 faldt en
af de store klokker ned på en tværbjælke, dog
uden større skade.79 Ved restaureringen 1892-94

Fig. 121.Tårnur, 1894, udført af tårnurmagerfirmaet Bertram Larsen (s. 212). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tower
clock, 1894, made by Bertram Larsen, tower-clock-makers.
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indrettedes tårnets fjerde stokværk til klokkestokværk. 1958 installeredes elektrisk ringning.269
1) (Fig. 122), o. 1500, formentlig et nordtysk
arbejde.480 34 cm i tværmål. Om halsen et skriftbånd med plattysk minuskelindskrift, »des heren
wort blift ewich« (Herrens ord forbliver evindeligt). Indskriftens begyndelse er markeret med et
lille kors, og som skilletegn er benyttet rosetter.
Tredobbelte lister og friser med liljer (foroven) og
trebladede ornamenter (forneden) kanter skriftbåndet.Ved overgangen fra legemet til slagkanten
er tre lister, om mundingen to.
Klokkens oprindelige placering er ukendt (jf.
ovf.). 1700 blev den ‘udhængt’ i tårnet, hvor den
supplerede de øvrige klokker ved begravelser;13
1763 blev den flyttet til spiret, hvor den i begyndelsen af 1900-tallet tjente som stormklokke.481
Nu ophængt i koret bag prædikestolen sammen
med nr. 2.

2) (Fig. 122), 1500-tallets begyndelse, formentlig
støbt af den nederlandske klokkestøber Henrik
de Campen den ældre.482 22 cm i tværmål. Om
halsen er et tomt skriftbånd hvorover en perlestav
og en frise af fine bladornamenter. På legemet ses
et skjold med en flakt ørn, byen Campens våben,
og ved overgangen fra legemet til slagkanten er
tre lister, om mundingen en enkelt.
Klokkens oprindelige placering er uvis.483 I
hvert fald fra 1676 hang den under orglet, hvor
den tjente som slagklokke for urværket.359 Efter
restaureringen 1892-94 stod den ubrugt hen, og
opbevaredes derpå i Svendborg Museum.481 Nu
ophængt i koret bag prædikestolen sammen med
nr. 1.
3) (Fig. 123), 1512, støbt af Johannes Fasteno
we.484 60 cm i tværmål. Om halsen skriftbånd
med latinsk minuskelindskrift »ihesus maria franciscus katerina iohannes de vastenoiue me fecit

Fig. 122. Klokker nr. 1 og 2, o. 1500 og 1500-tallets begyndelse (s. 214). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Bells nos.
1 and 2, c.1500 and beginning of the 16th century.
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Fig. 123-124. 123. Klokke nr. 3, 1512, støbt af Johannes Fastenowe (s. 215). 124. Klokke nr. 4, 1790, støbt af D.
C. Herbst (s. 215). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 123. Bell no. 3, 1512, cast by Johannes Fastenowe. 124. Bell no. 4,
1790, cast by D. C. Herbst.

anno domini m ccccc xii« (Jesus Maria Frans Katharina Johannes Fastenowe gjorde mig år 1512).
Et kors markerer indskriftens begyndelse, og som
skilletegn er benyttet rosetter. Skriftbåndet kantes af perlestav og fine bladornamenter.Ved overgangen fra legemet til slagkanten er tre lister, om
mundingen to.
1828 blev klokken overført fra den nedrivningsdømte †klosterkirke, og det følgende forår
blev den ophængt i tårnet i et lydhul mod vest,77
hvor den hang ubrugt.485 Ophængt i slyngebom.
4) (Fig. 124), 1790, støbt af D. C. Herbst i København af †klokke nr. 4 for 107 rigsdaler.20 79
cm i tværmål. Om halsen indskrift med versaler
»Støbt af D. C. (He)rbst Hof Klokke Støber i Kiøbenhavn Aared 1790 Gud alene æren«. Skrift-

båndet kantes af perlestav og akantusbladfriser.
Da klokken i september 1790 blev hængt op i
spiret, blev rådstuetjeneren betalt for trommeslag
over hele byen, så folk ikke skulle stimle sammen
ved den usædvanlige ringning.20 Ophængt i slyngebom.
5) (Fig. 125), 1839, støbt af I. C. og H. Gamst
i København af †klokke nr. 2 for 275 rigsdaler.340 90 cm i tværmål. Om halsen versalindskrift »Støbt af I. C. og H. Gamst Kiøbenhavn
anno 1839«. Over skriftbåndet en spinkel bladranke, indrammet af perlestav. Ophængt i slyngebom.
6-7) 1967, to små slagklokker af bronze som be
nyttes ved time- og kvarterslag.269 Ophængt i spiret.
†Klokker. 1) 1516, ‘andengangsklokken’.486 1576
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blev klokken betegnet ‘mådelig’.88 1678 blev træværket, som klokken hvilede i, fornyet af Hans
Tømrer.13 1749 omstøbt til †nr. 3.
2) 1575 eller 1576, ‘den store klokke’, støbt
af klokkestøber Matthias Benninck i Lübeck.487
Klokken, der var kirkens største, bar angiveligt
indskriften »Anno Domini MDLXXV støbt
paa samtlig Meenighedens bekostning i Kircke
værgers Knud Willadsens Tiid i Lybech«.235 1705
blev klokken, som var ‘ganske affældig’, taget ned

og forbundet med nyt stangjern.488 Formentlig er
det denne, der 1736 betegnes ‘førstegangsklokken’.20 1823 tjente den som stormklokke;37 1839
blev den omstøbt til nr. 5.
3) 1749, ‘andengangsklokken’, støbt i København af †nr. 1 for 73 rigsdaler.20 1767 var klokken
i stykker og blev omstøbt til †nr. 4.
4) 1767, ‘andengangsklokken’, støbt af Michael
Carl Troschell, København, af †nr. 3 for 40 rigsdaler.20 1790 var den i stykker og blev omstøbt til
nr. 4.

Fig. 125. Klokke nr. 5, 1839, støbt af I. C. og H. Gamst
(s. 215). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Bell no. 5,
1839, cast by I. C. and H. Gamst.
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gravminder
Oversigt. Blot syv gravminder er bevaret i kirken: To
epitafier eller mindetavler af gravstensagtig karakter fra
midten af 1700-tallet og en mindetavle fra slutningen
af 1800-tallet, samt fire gravsten, hvoraf en romansk, en
fra o. 1555, en fra o. 1660 og en fra o. 1821 (oprindelig
et kirkegårdsmonument).
	Vistnok to middelalderlige grave blev konstateret i
forbindelse med restaureringsarbejderne 1892-94 (s.
218). I perioden 1550-1650 var kirken ramme om enkelte adelsbegravelser, således Inger Valkendorf (†1555,
gravsten nr. 2) og Mette Høeg (†1639), der blev nedsat
i samme murede begravelse i koret (†begravelse nr. I,3
med †kisteplade), formentlig sammen med Peder Eggertsen Sandberg til Vestergård, der blev ‘indsat’ i kirken 1609.489 28. nov. 1632 blev Mette Høegs brodersøn, Christen Høeg, bisat fra kirken.490
I 1600- og 1700-tallet tjente kirken som begravelsesplads for medlemmer af byens embedsstand og bedrestillede borgere. De blev gravsat i murede begravelser
eller jordfæstegrave under kirkegulvet (jf. s. 225). Også
en række personer med tilknytning til militæret fandt
deres sidste hvilested i kirken. I de tilfælde, hvor personer fra Skt. Nikolaj Sogn ønskede at blive begravet i
†Klosterkirken, der på denne tid fungerede som gravkirke, tilfaldt betalingen for begravelsen sognekirken.491
Istandsættelser og ændringer. Ingen gravminder synes
bevaret på deres oprindelige plads, muligvis dog med
undtagelse af epitafium nr. 1. Den nuværende beholdning er blot en svag afglans af tidligere tiders rigdom.
I 1600- og 1700-tallet lå gravstenene tæt i gulvet og
væggene var prydet med adskillige epitafier. I sin indberetning 1707 opregner sognepræst Gamaliel Nielsen
ikke færre end 13 navngivne †epitafier fra 1500- og
1600-tallet, heraf flere ‘anselige’, uden dog at beskrive
dem nærmere. Sandsynligvis har der været tale om træskårne rammer i renæssance- og bruskbarokstil omkring malerier med religiøse motiver og portrætter af
de afdøde. Et enkelt nævnes at være af sten (†epitafium
nr. 13). Gamaliel Nielsen anfører endvidere, at der i
kirken findes ‘en stor del ligsten, men på ingen af dem
noget mærkværdigt’.492 Indførsler i kirkens regnskabsbøger gør det imidlertid muligt at identificere godt 45
†gravsten, som i 1600- og 1700-tallet blev lagt over
døde svendborgensere med gravsted i kirken.Til denne
gruppe føjer sig desuden en sten fra romansk tid, påtruffet ved restaureringen 1892-94 (†gravsten nr. 1).
Kirken solgte løbende hjemfaldne gravsten til interesserede borgere, som kunne lade dem forsyne med
en ny indskrift og lægge dem på deres egen grav. Således købte borgmester Niels Lauridsens enke i 1674 to
gamle gravsten, som hun lod flytte til sin mands begravelse i koret (†gravsten nr. 5 og 6, †begravelse nr. I,2).

1767 købte Peder Quist en lille sten for at anvende den
på sin hustrus grav i Vor Frue Kirke.493
1805 blev begravelser inde i kirken forbudt, og i de
følgende årtier blev der ryddet ud i gravminderne med
hård hånd. Første gang i 1810, da der ved en auktion
blev solgt ‘gamle materialer og epitafier’ for 190 rigsdaler.494 De følgende år blev kirkens gulve omlagt (jf. s.
160) og mange †gravsten solgt på auktion.495
I det følgende er som †gravsten kun medtaget de,
som ud fra oplysninger i regnskaberne kan knyttes til
et personnavn. Da gravsten som nævnt blev genanvendt, kan det ikke udelukkes, at nogle af dem er identiske.496

Fig. 126. Gravsten nr. 1, romansk (s. 220). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Gravestone no. 1, Romanesque.
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middelalderlige grave
1) I nordre pillerække, dvs. mellem midtskibet
og nordre sideskib, blev 1894 i forbindelse med
restaureringsarbejderne påtruffet en middelalderlig grav, som er kort omtalt i Magdahl Nielsens
dagbog. Kun hovedenden og den ene side af graven var bevaret, mens overdækningen var borte.
Skelettet var delvis fjernet, dog lå kraniet urørt.
Graven blev tildækket igen, og hverken denne eller skelettet er beskrevet nærmere.497
2) Murermester Henrik Madsen berettede 1948,
at man under restaureringen 1892-94 var stødt
på en muret grav. Liget lå på en flade af munkesten, hvorefter der var muret nogle skifter, som
nøjagtig fulgte legemets konturer. Graven var
overdækket med munkesten.498
epitafier og mindetavler
1) (Fig. 127), o. 1742, over Jørgen Borring, rådmand og byfoged, *12. okt. 1698, †1. juli 1742,
og hustru Catharine Weigner, *16. marts 1701,
†<7. febr. 1773> (jf. †messeskjorte nr. 2, †lukket
stol nr. 5).499
	Rødbrun kalksten, 177×92 cm, indskrift med
reliefantikva og -versaler. I hjørnerne er evangelistmedaljoner, foroven Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og Johannes. Det ovale
skriftfelt, som udfylder næsten hele stenens flade, indrammes af akantus og krones af en vase
med blomster, forneden et vinget dødningehoved. Stenen er sortmalet med ornamenter i gråt
og guld, evangelistmedaljonerne polykrome på
rød bund. Indskriften er forgyldt. Farvelaget er
istandsat 1994 på grundlag af en ældre staffering.
Sin gravstensagtige karakter til trods har monumentet formentlig altid været placeret i lodret
stilling som et epitafium, således som det også
fremgår af indskriften (»Til ære og Efter Minde
Er denne Steen her op Reist …«). Muligvis var
det oprindelig opsat over ægteparrets begravelse i
†Klosterkirken.500 Senest i forbindelse med nedbrydelsen af kirken 1828 er den dog flyttet til
sin nuværende placering i korets østvæg, nord for
alteret.

2) (Fig. 128), 1760,501 over Hendrich (Henrik)
Georg Nissen, kontrollør ved Svendborg toldsted, *1. april 1696 i Prets, †7. marts 1756, og
hustru Anna Dorthea Schrøder, *14. aug. 1696 i
17 .
Boltenhagen i Pommeren, †
	Rød kalksten, 120×71 cm, med afrundede
hjørner. Indskriften med fordybet skriveskrift
udfylder hele stenens flade. Oprindelig indmuret
over parrets gravsted ved døbefonten i søndre sideskibs vestende. Nu opstillet mod tårnrummets
sydvæg.
3) O. 1886, over Emil Frederik Vilhelm Varburg
(Warburg), sognepræst 1859-1886 (jf. sygesæt nr.
2; alterstager nr. 2). Mindetavle af gråsort granit,
60×37,5 cm. Indskrift med fordybede versaler,
udfyldt med guld. Tidligere opsat i koret øst for
døren til sakristiet, nu indmuret i sakristiets vestvæg.
†Epitafier. I 1737 modtog Knud Maler betaling
for at male otte epitafier,502 formentlig dog i første række for at male baldakinlignende udsmykninger omkring monumenterne (jf. †kalkmalerier s. 167). 1749 blev to store epitafier i nordsiden
renoveret på Anders Albjergs bekostning,276 og i
forbindelse med opførelsen af †pulpituret 1757
(s. 202) måtte et epitafium genopsættes et andet
sted. Samtidig blev det istandsat af en maler.77
1) Formentlig o. 1550-1650, over Mads Fedder,
rådmand. 1707 beskrevet som en lille firkantet
tavle af træ med næsten helt udvisket indskrift.
Indmuret i nordvæggen i koret.503
2) Opsat 1592, over Albert von Steenverdis
(Stenvert). Epitafiet hang på pillen i korets sydside (jf. †gravsten nr. 3).503
3) Opsat 1595, over Dorthe, ‘hr. Christophers’.
I sydsiden, vest for nr. 4.503
4) Opsat 1604, over Lydrich von Campens
(Lydleff van Campen). I sydsiden, øst for nr. 3.503
5) Opsat 1611, over Voldborrig (Voldborg) Jørgen Michæelsen. ‘Anseligt’. I nordsiden, øst for
nr. 9.503
6) Opsat 1614, over Henning Øster Badskers
(Badskærer). I nordsiden, øst for nr. 5, lige ved
prædikestolen.503
7) Opsat 1645, over Niels Lauridtzen Schriver
(Skriver). I nordsiden, ‘opad imod koret’, vest for
nr. 11.503

middelalderlige grave · epitafier og mindetavler

Fig. 127. Epitafium nr. 1, o. 1742, over rådmand og byfoged Jørgen Borring
(†1742) og hustru Catharine Weigner (†1773) (s. 218). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Epitaph no. 1, c.1742, for Jørgen Borring (†1742,) Alderman and town bailiff,
and his wife Catharine Weigner (†1773).
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8) Opsat 1656, over Peder Simonsen. 1707 betegnet som ‘en tavle’. I sydsiden, vest for nr. 12.503
9) Ophængt 1660, over Thomas de Haes, en af
de fornemste borgere i den fortræffelige by Alkmaar, våbendrager i den højædle herre Joh(an)
Wilhelm (Willem) Joseph van Gents kompagni,
†6. jan. 1660.504
	Epitafiet bestod af to firkantede tavler af træ. På
den øverste var malet afdødes våben (en oprejst
hare og som hjelmprydelse et harehoved), på den
nederste stod indskriften. I nordsiden, øst for nr.
11.
10) Opsat 1664, over Johan Petersen Struck
(tolder og rådmand). ‘Anseligt’. I nordsiden, øst
for nr. 6 og prædikestolen (jf. †begravelse nr. I,5
med *kisteplade nr. 1).503

11) Opsat 1672, over Jørgen Jensen Friis. 1707
betegnet som ‘en tavle’. I nordsiden, lige ved siden af nr. 7.503
12) Opsat o. 1675 (‘for nogle til 30 år siden’)
over Hans Castesen Slagter. Først i 1702 blev
epitafiet stafferet på rådmand Peder Tygesens bekostning.505 I sydsiden, vest for nr. 3.
13) O. 1677, over Lauritz (Laurids) N(ielsen)
Heldvad (Hellevad), (sognepræst, †1677), og hans
fire hustruer Bodild (Bodil) Nielsd(atter), Megrete
(Margrete) Andersd(atter), Sara Hermandsd(atter)
og Megrete (Margrete) Hansd(atter).506 1707
blev monumentet beskrevet som en aflang, firkantet sten med en træramme omkring, hvorpå
afdødes navne stod skrevet.507 Indmuret i korets
nordside nær alteret.508
gravsten

Fig. 128. Epitafium nr. 2, 1760, over kontrollør Henrik
Georg Nissen (†1756) og hustru Anna Dorthea Schrøder (s. 218). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Epitaph no.
2, 1760, for Henrik Georg Nissen, superintendent (†1756),
and his wife Anna Dorthea Schrøder.

1) (Fig. 8 og 126), romansk, af grå granit, svagt trapezformet, 104×36/32 cm, med indhugget kors.
Korsarmene er svagt trapezformede med fligede
ender, og i korsskæringen er en cirkel. Stenen,
der oprindelig må have ligget på kirkegården eller eventuelt i kirkens gulv, var 1893 indsat som
sokkel ved den nordøstre stræbepille i korgavlen.509 Nu opstillet mod tårnrummets nordvæg.
2) (Fig. 129), o. 1555, over Inger Valkendorf,
enke efter Knud Urne til Søbygård (†1543),
†1555 (Jensen, Gravsten nr. 304).510
	Lys grå kalksten, 203×136 cm. Stenen er revnet
over øverste venstre hjørne, og den nederste del,
hvor indskriften samt to evangelistmedaljoner
har været placeret, er afbrudt. Medaljonerne i de
øvre hjørner har symbolvæsener med skriftbånd,
tv. Mattæus, th. Johannes; sidstnævnte med svage
spor af indskrift »Io…«. På stenens midtfelt ses
afdøde stående let drejet mod venstre under en
portal, hvis diminutive bueslag hviler på to svære
pilastre med profilerede kapitæler. Pilastrenes forside er prydet med bladranker, og foran deres baser ses våbenskjolde for Urne (tv.) og Valkendorf.
Inger Valkendorf bærer hue og er klædt i en lang,
folderig kåbe med kort skulderslag og tomme
nedhængende ærmer over kjole og forklæde,
hvorunder hendes tåspidser stikker frem. Hendes
skikkelse er fyldig, og mavens runding tydelig
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under tøjet. Hun holder armene foran livet og
har en rosenkrans i højre hånd; et sent eksempel
på anvendelse af denne andagtsrekvisit.511
Stenen henføres af Chr. Axel Jensen (Gravsten I,
208 f.) til Hans Maler i Roskilde.512
Oprindelig lå stenen i korgulvet foran alteret
over Inger Valkendorfs begravelse (†begravelse nr.
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I,3). Den er formentlig solgt fra kirken i forbindelse med renoveringen af koret 1824, og tjente
1888 som gulv i et brændeskur i Skattergade.513
Året efter blev den opsat mod tårnrummets nord
væg.
3) (Fig. 131), o. 1660,514 over Povel (Poul) Rasmussøn (Rasmussen) Bosen, rådmand, †<1678>,

Fig. 129. Gravsten nr. 2, o. 1555, over Inger Valkendorf (†1555) (s. 220). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Gravestone no. 2, c.1555, for Inger Valkendorf (†1555).
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<68> år gammel, med sin første hustru Kiersten
(Kirsten) Iørgensdater (Jørgensdatter), †1660, 50
år gammel, og Bodel (Bodil) Madtsdater (Mads
datter) (Friis), †<1726>, <84> år gammel (jf.
†alterklæde nr. 2 med mere).515
	Lys grå kalksten, 180×99 cm, indskrift med reliefversaler i forsænkede bånd. Hjørnemedaljoner
med evangelister, foroven Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og Johannes; mellem
de to førstnævnte ses et Jesumonogram »IHS«.
Gravskriften, hvorunder er et dødningehoved på
krydslagte knogler, indrammes af et ovalt skriftbånd med skriftsted (Fil. 1,21) samt (muligvis se
kundær) ejerskrift vedrørende familiens begravel
se (†nr. I,1). Stenen er gråmalet med en smal,
grøn stribe langs kanten, evangelistmedaljonerne
er polykrome og indskriften forgyldt på rød bund.
Bemalingen er udført 1994 på grundlag af ældre

Fig. 130. Gravsten nr. 4, o. 1821, over Morten Andersen Ravsted (†1821) (s. 222). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Gravestone no. 4, c.1821, for Morten Andersen
Ravsted (†1821).

farvespor. Af undersøgelsen fremgik, at stenen tidligere havde været overmalet med lys grå farve.
Oprindelig lagt over familiens murede begravelse i koret syd for alteret. 1723 lod Bodil Friis
stenen optage og indmure i korets østvæg syd for
alteret over begravelsen.516
4) (Fig. 130), o. 1821, over Morten Andersen
Ravsted, *1742, †1821. Stenen er rejst af afdødes
datter.
Grotte af grå sandsten med indfældet tavle af
hvidt marmor og kronet af tilsvarende, sekundært
kors, 110,5×59 cm. Grottens forside er prydet
med efeu i relief. På tavlen er indskrift med fordybede versaler, udfyldt med sort. Monumentet,
der oprindelig må have stået på kirkegården, er
opstillet i nordre sideskib ved pillen mellem 2. og
3. fag.
†Gravsten. 1) Romansk, med udsmykning som
gravsten nr. 1. 1893 lå stenen med korsudsmykningen opad under den østligste pille mellem
midtskibet og søndre sideskib.517
2) Genanvendt 1600. Dette år erhvervede Tyge
Hansen en gammel, itubrudt gravsten, som lå på
hans hustru Gertrud Skrædders grav, og købte
samtidig lejersted til sig selv under samme sten.13
3) O. 1602, over Albert von Stenvert. Han betalte 13 daler for stenen, hvorpå hans navn var
hugget (jf. †epitafium nr. 2).518
4) 1654, over borgmester Peder Lauridsen, hans
hustru Maren, †1674, og parrets afdøde datter
Anna. Stenen lå ved hustruens stol, dvs. formentlig i korets 2. fag eller i midtskibets nordside.13
5) Genanvendt 1674, over Jens Villadsen, formentlig med sekundær indskrift over borgmester
Niels Lauridsen. 1674 købte sidstnævntes enke,
Cathrine, stenen sammen med nr. 6 og lod den
flytte til hans gravsted i koret (†begravelse nr.
I,2).13
6) Genanvendt 1674, over ukendt. Borgmester
Niels Lauridsens enke, Cathrine, købte stenen
sammen med nr. 5 og lod den flytte til hans gravsted i koret (†begravelse nr. I,2). På stenen måtte
hun lade hugge, ‘hvad hun selv synes forsvarligt
kan være’.13
7) Genanvendt 1675, formentlig med sekundær indskrift over Hans Poulsen Flensborg og
hustru Anneke, †1698. 1675 købte Hans Poul-

gravsten

Fig. 131. Gravsten nr. 3, o. 1660, over rådmand Poul Rasmussen Bosen (†1678) og
hustruerne Kirsten Jørgensdatter (†1660) og Bodil Madsdatter (†1726) (s. 221). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – Gravestone no. 3, c.1660, for Poul Rasmussen Bosen (†1678),
Alderman, and his wives Kirsten Jørgensdatter (†1660) and Bodil Madsdatter (†1726).
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sen stenen, der lå uden for korsdøren, sammen
med den begravelse, den lå over (†begravelse nr.
II,3).13
8) Genanvendt 1680, formentlig med sekundær indskrift over Margrete Hansdatter, enke efter Jørgen Jørgensen og sognepræst Laurids Hellevad (jf. †epitafium nr. 13). Stenen blev bekostet
af Margrete Hansdatters og Jørgen Jørgensens
svigerdatter, Anna Boesdatter (enke efter råd- og
handelsmand Jørgen Jørgensen), som lod den
flytte fra dens oprindelige plads i tårnrummet til
Margrete Hansdatters grav neden for prædikestolen.13
9) 1687, over Hans Nielsen, †1687, Jørgen Pedersen Lucoppidan, †1723 og deres hustru Margrethe, †1726. Stenen lå over deres begravelse i
midtskibet ud for døren til våbenhuset (†begravelse nr. II,4).519
10) 1694, over overformynder Peder Nielsen,
†1710, og hustru, †1694. Stenen lå på parrets
gravsted i søndre sideskib.13
11) 1719, over ukendt, formentlig også med
indskrift over skipper og købmand Jens Hansen
Færgemand, †1742. 1719 erhvervede han en lille
gravsten, som blev lagt over ‘et lig’, mod at give
500 lybske tagsten til kirken. 1742 blev han selv
begravet i midtskibet, i hvilken forbindelse en
gravsten omtales.77
12) Før 1724, formentlig med indskrift over
Rasmus Hansen. Stenen lå på hans grav i midtskibet.77
13) Før 1726, formentlig med (muligvis sekundær) indskrift over Søren Cordtsen, †1726,
og hustru Christine, †1737. Stenen lå over parrets
gravsted i midtskibet.77
14) 1737, over kapellan Hans Andersen Ploug,
†1744, og hustru, †1737. Stenen lå over parrets
gravsted i midtskibet.77 Ved Hans Plougs død blev
der desuden lagt fire små fliser på graven.
15) 1738, over Margrete, Peder Rasmussens
hustru, †1738. Stenen lå på hendes grav i midtskibets vestende.77
16) 1739, over Peder Graaes hustru, †1739. ‘Et
lille stykke sten’ blev lagt på hendes gravsted i
tværgangen ved prædikestolen.77
17) 1739, over Jørgen Knudsen Graae, †1739.
Stenen lå i midtskibets vestende.77

18) Genanvendt 1740, over Hans Quist, †1746,
og hustru, †1740. En lille, hjemfalden sten, som
lå på kirkegården, blev lagt på deres grav i søndre
sideskib.77
19) Genanvendt 1740, over en søn af rådmand Henrik Hyldtoft, †1740. En hjemfalden
sten fra kirkegården kom på graven i søndre side
skib.77
20) 1741, over Johan August og hustru, begge
†1741. En lille sten; i midtskibet.77
21) 1743, over Hans Rasmussen Øxendrup,
†1763, og hustru, †1743. I midtskibet.77
22) 1744, over Hans Jørgen Klingenberg, †1748,
og hustru, †1744. En lille sten; i midtskibet.77
23) O. 1745, over kommandørkaptajn Jochum
Friis, †1745 (jf. †lukket stol nr. 3), måske også
med indskrift over datteren Vibeke, †1746. En
lille sten; i midtskibet.520
24) 1746, over Peder Jensen. ‘Et stykke af en
sten’, som blev lagt på hans grav i midtskibet.77
25) 1747, over Søren Tønder, †1747. I midtskibet.77
26) 1749, over løjtnant Carl Edvard Lindenfeldt, †1749. I midtskibet.77
27) 1753, over Carl Hansen, †1753, og hustru,
†1759. ‘Et stykke sten’ blev lagt på gravstedet i
søndre sideskibs vestende, lige ved døbefonten.77
28) Før 1754, formentlig med sekundær indskrift over Gregers Henriksens kone, †1754. ‘Et
stykke sten’, som lå på gravstedet i midtskibets
vestende under orglet.77
29) 1754, over kirkeværge Erik Pedersens hustru, †1754. En lille sten; i søndre sideskib.77
30) Før 1756, over byfoged Manderup Jørgensens mor, †1756. ‘Et stykke sten’; i gangen fra våbenhuset til kirken.77
31) 1756, over Madam Tybring, †1756. I koret.77
32) 1756, over Søren Tommesen, †1756. I midt
skibet.77
33) 1758, over Birgitta Tolder, †1758. I midtskibet.77
34) 1761, over kræmmer Niels Becks hustru,
†1761. I midtskibet.77
35) 1761, over rådmand Knud Jørgensen Graae,
†1761, og hustru, †1773. I søndre sideskib.77
36) 1764, over Hans Clausens hustru, †1764. I
sydsiden af midtgangen nær korsdøren.77
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37) Genanvendt 1765, formentlig med sekundær indskrift over tre døtre af købmand Hans Torbjørnsen, Anne Kirstine, Helle Maria og Kirsten,
alle †februar 1765. En bred sten, som lå i midtskibet, blev lagt over pigernes grav sammesteds.77
38) 1770, over Gomme Gommesen, †1770. I
midtskibet.77
39) 1775, over jomfru Morsing, †1775. En lille
sten; i søndre sideskib.77
40-41) 1776, over Johanne Morsing, †1776 (jf.
maleri s. 207). To små sten blev lagt på hendes
gravsted i søndre sideskib; den ene muligvis identisk med nr. 39.77
42) 1776, over Christopher B. Dams hustru,
†1776. I midtskibet.77
43) 1782, over byfoged Manderup Jørgensen,
†1782, og hustru, †1790. I midtskibet.20
44) Genanvendt 1782, formentlig med sekundær indskrift over Niels Aarslev, †1788, og hustru, †1782. En gammel, beskadiget sten, der blev
lagt på gravstedet i søndre sideskib.20
45) 1782, over Maria Kirstina Hviid, f. Friis,
†1782 (jf. †begravelse nr. I,5 med *kisteplade nr.
4). I koret.20
46) 1786, over Simon Rye, †1803, og hustru,
†1786. I søndre sideskib.20
47) 1788, over Niels Albjerg Clausen, †1886.
Hans enke betalte for at lægge en ny sten på graven i søndre sideskib.20
†begravelser
Som almindeligt i købstadskirker rummede Skt. Nikolaj Kirke et stort antal eftermiddelalderlige †begravelser i form af murede grave eller jordfæstegrave.
Den eneste kendte fortegnelse over †begravelser
findes i Danske Atlas (1774) og omfatter fem murede begravelser i koret (dvs. korbygningens østfag, jf.
note 496). En af dem var indrettet senest i midten af
1500-tallet (nr. I,3), tre andre formentlig i 1600-tallet
(nr. I,1, 2 og 4), og den sidste i 1723 (nr. I,5). De nærmere omstændigheder omkring deres indretning er
ikke kendt. Også i midtskibet (inklusive korets vestfag,
jf. note 496) har der været murede begravelser, men
oplysningerne om disse er sparsomme.521
De mange jordfæstegrave fordelte sig over hele kirken
med en særlig høj koncentration i søndre sideskib.522
Det skyldes formentlig, at gravstederne i sideskibene
var blandt de billigste i kirken (jf. ndf.). Søndre sideskib
havde desuden det fortrin, at der ikke var opstillet sto-
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lestader, som hindrede adgangen til gulvet, sådan som
det fra 1702 var tilfældet i nordre sideskib (jf. s. 194).
Også gangen mellem midtskibets stolestader rummede
mange begravelser. Kun våbenhuset og sakristiet synes
ikke at have været taget i anvendelse som gravpladser.
I den tæt møblerede kirke kunne det alligevel være
vanskeligt at komme til begravelserne. Både i 1706, da
Anna Erichsdatter blev begravet ved prædikestolen, og
i 1713, da Bodil Tolders blev gravsat foran døren til våbenhuset, blev liget nedsat ‘under stor besværlighed’.20
1732 blev Oluf Hviids spædbarn begravet ved døbefonten, ‘hvor ingen større lig kunne placeres’.77
I 1600-tallet kunne betalingen for begravelserne ha
ve form af arbejdskraft eller naturalier. Således betalte
glarmester Henning i 1641 for et lejersted ved at udføre arbejde ved kirkens vinduer,13 og 1676 betalte Jørgen Rasmussen sit gravsted inden for kirkedøren med
3 sletdaler og 100 gamle mursten.13 1682 blev taksterne
for begravelser fastsat som følger: Et voksent lig i koret
kostede 24 rigsdaler, et barn under seks år 6 rigsdaler.
I midtskibet fra korsdøren til den vestlige tværgang var
prisen henholdsvis 12 og 4 rigsdaler, og fra den vestlige
tværgang til tårnet henholdsvis 8 rigsdaler og 2 rigsdaler og 4 mark. I tårnrummet og i sideskibene skulle en
voksen betale 6 rigsdaler, et barn 2 rigsdaler. En gravsten kostede 4 rigsdaler. Det blev samtidig fastslået, at
de, der ønskede at købe en af de murede begravelser i
kirken, skulle lade benene af de tidligere ejere opbevare
i en benkiste eller i et lille rum i begravelsen.87
	Enkelte nød fri begravelse i kirken. Det gjaldt først
og fremmest sognepræsterne, som uden beregning blev
nedsat i jordfæstebegravelser i midtskibet (Laurids Hellevad †1677; Nicolai Reiersen †1778), ved alteret (Gamaliel Nielsen †1718) eller ved prædikestolen (Søren
Storm †1734).20 Sognepræst Hans Frick valgte 1723 at
købe en muret begravelse i koret (nr. I,5).78 En embedsbegravelse for kirkens præster, som det kendes fra f.eks.
Odense Skt. Hans Kirke (DK Odense 1495), har der ikke
været.
I særlige tilfælde kunne andre bevilges fri jordefærd.
Således blev orgelbygger Abraham Svane i juli 1722
begravet under orglet uden beregning. Han var på det
tidspunkt midt i en større reparation af instrumentet (jf.
s. 202).77 1701 fik Hans Jørgensen Havsten sit gravsted
i søndre sideskib til reduceret pris, da det lå ‘tæt på muren på et ringe sted’.20 Den sidste begravelse i kirken
synes at have fundet sted 1804, da madam Schiøtt blev
begravet i søndre sideskib.13
Ændringer og istandsættelser. De mange begravelser satte deres præg på kirkegulvene. Næsten hvert år måtte
nogle grave efterfyldes med jord og grus og gulvet over
dem omlægges. 1744 meddelte kirkeværgen, at man ikke kunne komme frem og tilbage i kirken pga. sunkne
begravelser, hvis ikke gulvet blev repareret.13 1805 blev
begravelser i kirken forbudt. De murede begravelser i
koret blev fyldt op i forbindelse med renoveringen af
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denne del af kirken i 1824;523 formentlig blev også de
murede begravelser i midtskibet sløjfet i denne periode.524 I forbindelse med restaureringen 1892-94 blev
de knogler, man fandt under gravning inde i kirken,
nedlagt mellem sakristiet og sideskibet.525
I det følgende beskrives først de fem murede begravelser i koret, som er omtalt i Danske Atlas, i den
rækkefølge og med det navn, de er betegnet ved der.
Dernæst omtales et antal begravelser, som ud fra oplysningerne i kirkeregnskaberne vides eller må antages
at have været murede, kronologisk ordnet efter første
omtale.526 De under begravede nævnte datoer er, hvor
andet ikke er nævnt, den dato, hvor betalingen for begravelsen er indført i kirkens regnskaber. De mange
jordfæstegrave er ikke beskrevet, og oplysninger om
disse må søges i regnskabsbøgerne.

I. Murede begravelser i koret:
1) Doktor, kgl. konfessionarius Peder Jespersen og hustru Bodil (Madsdatter) Friis’ begravelse (jf. †alterklæde nr. 2 med mere, †lysearme nr. 3-4). Syd
for alteret med ventilationshul gennem muren.
Begravelsen blev erhvervet 1660 af Bodil Friis’
første ægtemand, rådmand Poul Rasmussen Bosen, i forbindelse med hans første hustru, Kirsten
Jørgensdatters død, mod betaling af 40 sletdaler
og et par vokslys. På graven lagde han en sten
(gravsten nr. 3).13 1723 købte Bodil Friis begravelsen, ‘for sig og sine arvinger’. Hun lod gravstenen optage og indmure i væggen syd for alteret
og dækkede i stedet graven med en ny sten, hvis
udformning dog ikke kendes.276 Samtidig blev
graven istandsat. I forbindelse med overtagelsen
skænkede hun i alt 218 sletdaler til kirken, hvoraf
renterne skulle bruges til »Capellets Reparation«,
samt til vedligeholdelse af begravelsen.527
Begravede: Kirsten Jørgensdatter 1660; Poul Rasmussen Bosen 1678; Peder Jespersens svigersøn, borgmester Evert Nielsen Friis, 15. okt. 1728 (antagelig her, jf.
†lysearme nr. 3-4); Jesper Friis’ hustru Anna 20. marts
1771; Jesper Friis 2. febr. 1784.

2) Købmand Peder Jørgensen Graaes begravelse. I
sydsiden, mellem sydmuren og alterskranken og
strækkende sig mod vest fra sidstnævnte.276 Begravelsen havde tidligere tilhørt borgmester Niels
Lauridsen, hvis enke, Cathrine, 1674 lod den dække med to gravsten (†gravsten nr. 5 og 6). 1719

lod Niels Lauridsens svigersøn, Jørgen Ernst von
Hobe til Nielstrup,528 begravelsen reparere, og reserverede den derpå for sig og sin ‘adelige familie’.
1727 overdrog han begravelsen til sin bror, kaptajn
Johan Frederik von Hobe (jf. †lukket stol nr. 5).
1751 fraskrev dennes søn, en løjtnant von Hobe
til Nielstrup, sig retten til den, hvorefter den blev
købt af Peder Jørgensen Graae for 16 rigsdaler.276
Begravede: Ritmester Ditlev Nissen, †1654, 47 år gammel (jf. †bæger s. 182, †gravudstyr s. 229);470 borgmester Niels Lauridsen, †før 1674; hans søn 1681; Johan
Frederik von Hobe 7. juni 1737; hans enke 17. sept.
1740; Peder Jørgensen Graaes lille datter 20. aug. 1760;
Peder Jørgensen Graae 12. sept. 1763.

3) Jomfru Vita Bierings begravelse. Foran alterbor
det. Vita Biering erhvervede begravelsen i 1715
for 45 sletdaler; en lysekrone, hun samme år
skænkede til kirken blev ophængt over den (†lysekrone nr. 1).359 Begravelsen havde tidligere tilhørt Inger Valkendorf og Knud Urne til Søbygård, og førstnævntes gravsten lå på den, delvis
skjult af alterskranken (gravsten nr. 2).529 Siden
tilhørte graven Mette Jakobsdatter Høeg.13 1756
var den hjemfalden til kirken, 1760 blev den repareret.77
Begravede: Inger Valkendorf 1555; Mette Jakobsdatter
Høeg 1639 (jf. †kisteplade); Margaretha Bremer ‘begravet i alterfoden’ 4. maj 1724.

†Kisteplade, o. 1639, over »Frue Mette Høeg Jacobs Datter«.470
4) Købmand og guldsmed Ole Ryes begravelse. Neden for alteret, lige foran korsdøren, mellem
Mette Høegs og Hans Enevoldsens begravelser
(nr. I,3 og II,1).276 1641 købte borgmester Hans
Hansen begravelsen for 50 sletdaler.13 Begravelsen gik, formentlig via borgmester Peder Hansen,
i arv til Peder Pedersen, degn i Bjerreby på Tåsinge, som 1751 solgte den til Ole Rye.276 1737
betalte kirken for at få begravelsen repareret, da
bjælkerne i den var rådnet bort, og ejeren ingen
midler havde.78
Begravede: Thomas Hansen, farbror til borgmester Peder Hansen, med sit barn 1676;530 Peder Hansens søn
1684; Peder Hansen 8. okt. 1716; Ole Rye 7. sept. 1757.
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Fig. 132-133. 132. *Kisteplade nr. 1, 1677, over Maria Johansdatter Struck (†1677) (s. 227). 133. *Kisteplade nr. 2,
1730, over Otto Madsen West (†1730) (s. 227). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 132. Coffin
plate no. 1, 1677, for Maria Johansdatter Struck (†1677). 133. Coffin plate no. 2, 1730, for Otto Madsen West (†1730).

5) Viceadmiral Christian Kønig og arvingers begravelse (jf. †lukket stol nr. 6). I korets nordøstlige hjørne mellem sakristiet og alteret, ‘fra
hovedmuren til pillen’. I sidste del af 1600-tallet tilhørte begravelsesstedet formentlig byfoged Christen Hellevad. 1723 købte sognepræst
Hans Hansen Frick begravelsen for 24 rigsdaler
og lod den opmure og omdanne til en åben begravelse.276 1747/48 solgte hans arvinger den til
kirkeværge og købmand Hans Torbjørnsen; den
havde da ikke været benyttet i 20 år.531 1749
solgte Torbjørnsen begravelsen videre til Ulrikka Eleonora Fibiger, enke efter søløjtnant Peter
Kønig, for 50 rigsdaler (jf. †alterdug nr. 3; †prædikestolsbetræk nr. 1).276
Begravede: Johan Petersen Strucks datter, Maria, †1677
(*kisteplade nr. 1), to børn af Christen Hellevad 1695
og 1696; Christen Hellevad 1698; Hans Fricks hustru
1720;532 Otto Madsen 16. maj 1730 (*kisteplade nr.
2); Peter Kønigs far, Christian Kønig, 23. maj 1749
(*kisteplade nr. 3); Maria Kirstina Hviid 21. dec. 1782
(*kisteplade nr. 4).

*Kisteplader. 1) (Fig. 132), 1677, over Maria Iohansdater (Johansdatter) Struck, †1677 (jf. †epitafium
nr. 10). Kobber, 19×16 cm, oval, med indskrift
med versaler. Langs kanten er bort af ciselerede

blomster og blade. I Svendborg Museum (SOM
inv.nr. 13.335).
2) (Fig. 133), 1730, over Otto Matzøn (Madsen)
V… (West), †1730 (jf. nr. 4). Kobber, 17×15,2
cm, fragment med versalindskrift. I Svendborg
Museum (SOM inv.nr. 13.336).
3) (Fig. 134), 1749, over Christian Koning (Kønig), viceadmiral, *1677 i København, †7. maj
1749. Han blev kadet år 1700, sekundløjtnant
1703, premierløjtnant 1706, kaptajnløjtnant 1709,
kaptajn 1710, …tajn 1714, schoutbynacht 1735 og
…dant 1736. 1° g.m. Christ… Skou, 2° g.m. E…
Bly, 44×27 cm, fragment af en oval kisteplade
(nederste del mangler) med indskrift med kursiv.
I Svendborg Museum (SOM inv.nr. 13.342).
4) (Fig. 135), 1782, over Maria Kirstina Friis,
*25. okt. 1707 i Svendborg, 1° g.m. Otto Madsen
West i 1724-30 (jf. nr. 2), 2° g.m. Axel Hviid i
1730-48, der døde som forpagter på Glorup og
blev begravet i Svindinge Kirke. Med sidstnævnte
fik hun tre sønner og otte døtre, hvoraf en søn
og to døtre døde før faderen, mens to sønner og
fem døtre overlevede hende. †17. dec. 1782. Metal,
33,5×17,5 cm, oval, med indskrift med fordybet
skriveskrift. I Svendborg Museum (SOM inv.nr.
13.341).
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Fig. 134-135. 134. *Kisteplade nr. 3, 1749, over viceadmiral Christian Kønig (s. 227). 135. *Kisteplade nr. 4, 1782,
over Maria Kirstina Friis (†1782) (s. 227). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 134. Coffin plate
no. 3, 1749, for Vice-Admiral Christian Kønig. 135. Coffin plate no. 4, 1782, for Maria Kirstina Friis (†1782).

II. Murede begravelser i midtskibet:
1) Hans Enevoldsens begravelse. Formentlig i korets
2. fag foran korsdøren, ved siden af Ole Ryes begravelse (nr. I,4). Begravelsen omtales kun 1641.13
2) Borgmester Peder Lauridsen og hustrus begravelse.
Beliggende ved hustruens stol, dvs. i korets 2. fag
eller ved stolerækken i midtskibets nordside. Erhvervet 1654 og dækket af en gravsten (†gravsten
nr. 4).13
Begravede: Peder Lauridsens datter Anna, †før 1654;
hans hustru Maren 1674.

3) Hans Poulsen Flensborgs begravelse. Beliggende
uden for korsdøren, dvs. i korets 2. fag. Hans
Poulsen købte begravelsen 1674/75 for 45 slet-

daler mod, at en anden grav i kirken, hvor hans
barn var begravet, tilfaldt kirken.13 Dækket af en
gravsten (†gravsten nr. 7). Efter beliggenheden at
dømme muligvis identisk med Hans Enevoldsens
begravelse (nr. II,1).
Begravede: Hans Poulsens barn, †før 1674 og flyttet fra
en anden grav i kirken; sammes barn 1678; hans hustru
Anneke 1698; Hans Poulsen 1701.

4) Hans Nielsens enke, Margrethes, begravelse. Beliggende i ‘den store gang lige ud for den lille
våbenhusdør’, dvs. i midtgangen i korets 2. fag
og fra 1723 rækkende ind under kvindestolene i
korfagets sydside.78 Margrethe erhvervede begravelsen i 1687 for 75 rigsdaler, antagelig i forbindelse med ægtemandens død, og lod den dække
af en sten (†gravsten nr. 9).13 Da hendes anden
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ægtemand døde i 1723, lod hun begravelsen udvide med 1 alen i bredden og 1 alen i længden,
så der var plads til tre lig.77 1736 blev der lagt et
bræt på sydsiden af graven langs med gravstenen,
og 1743 blev begravelsen repareret med brug af
fire bjælker og 13 fyrredeller.77
Begravede: Hans Nielsen o. 1687; Jørgen Pedersen Lucoppidan 9. dec. 1724; Margrethe, enke efter Jørgen
Pedersen Lucoppidan, 5. marts 1727.

5) Rådmand Peder Tygesens begravelse. I midtskibet.
I forbindelse med ritmester Løvenhjelms begravelse 1752 blev graven renset, og der blev lagt loft
af brædder over den.533
Begravede: Peder Tygesens mor, Margrete, 1702; Peder
Tygesen 19. nov. 1710; ritmester Caspar Christopher
Løvenhjelm 29. juli 1752; muligvis overauditør Seidelins hustru 1. sept. 1752.534

†Benkiste(?). En kasse, ca. 62×41 cm, indeholdende knoglerne af en voksen blev 1892 fundet
i pillerækken i midtskibets sydside i forbindelse
med restaureringen.241
Ikke stedfæstede *kistebeslag. 1) (Fig. 136), o.
1700. Rundt ornament af blik, 19,3 cm i tværmål, forgyldt, i form af et Jesumonogram »IHS« i

gennembrudt arbejde inden for en cirkulær ramme, alt med ciseleret mønster. I Svendborg Museum (SOM inv.nr. 13.337). 2) (Fig. 137), o. 1700.
Skjoldformet ornament af kobber, 18,5×15,5 cm,
med drevet og ciseleret motiv af den opstandne
Kristus med sejrsfanen stående på graven, omgivet af soldater. I Svendborg Museum (SOM inv.
nr. 13.338). 3) O. 1700, fragment, metal, 8,3×7 cm,
med ciselering. I Svendborg Museum (SOM inv.
nr. 13.339).535
†gravudstyr
†Gravfaner. 1) Antagelig 1600-tallet, over ukendt.
1755 var fanen, der hang i koret, ‘halvt nedfalden’.235
2) O. 1654, over Ditlev Nissen, †26. juni 1654,
47 år gammel (jf. †bæger s. 182, †begravelse nr.
I,2). På fanen var malet et våbenskjold med en
hjort, og derunder indskriften »Hier Ligdt Begraben Der Edle Feste, und Manhaft Dedlof Nissen Gewesener Rit Mester Der Kron Polen So:
Gestorben in Svenborg den 26 Junio Anno 1654
Alter 47 Jahr«.235 I koret.
†Lyse- eller mindeskjolde. 1-2) 1766, to skjolde,
hvorpå var malet ‘kongens navn og ciffer’ (Frede-

Fig. 136-137. 136. *Kistebeslag nr. 1, o. 1700 (s. 229). 137. *Kistebeslag nr. 2, o. 1700 (s. 229). I Svendborg Museum.
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 136. Coffin mount no. 1, c.1700. 137. Coffin mount no. 2, c.1700.
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Fig. 138. Indre set mod øst før restaureringen. Foto i Svendborg Museum. – Interior looking
east, before the restoration.

rik V), opsat på alterlysene sammen med sort flor
i anledning af kongens død.77
3-4) Genanvendt 1840 til udsmykning af kirken i forbindelse med Frederik VI’s bisættelse. To
skjolde af blik til opsætning på alterlysene. Skjoldene, der oprindelig tilhørte en privatmand, blev
til lejligheden malet og forgyldt af maler C. F.
Rasmussen samt forsynet med to kroner af blik.20
1861 var skjoldene ødelagt af ælde.20

5-6) (Jf. fig. 138), o. 1850, to skjolde med påmalet, hvidt kors og sørgeflor, ophængt på væggen på hver side af altertavlen (oprindelig på
alterlysene) til minde om faldne frivillige i Treårskrigen.536
7-8) (Jf. fig. 138), o. 1850, to skjolde med malet
indskrift og sørgeflor, opsat på alterlysene, måske
i forbindelse med Christian VIII’s eller Frederik
VII’s død.
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kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr. Svendborg Amt s. 61-64.

ARKIVALIER

TEGNINGER

RIGSARKIVET (RA). Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. kontor. Journalsager RR 1062
(1891).

LAFYN. Kirkeinspektionsarkivet. Grundrids af kirke og
kirkegård 1700-1800.

LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Fyns Stiftsøvrigheds arkiv: Svendborg Skt. Nikolaj Kirkes regnskaber
1701-1883 (Stiftsøvr.ark. Rgsk.). Kirkeinspektionsarkivet:
Svendborg Skt. Nikolaj Kirkes regnskaber 1569-1879
(Kirkeinsp.ark. Rgsk.). – Emneordnede sager 17081882 (Kirkeinsp.ark. Emneord. sager). – Inventarprotokol m.m. 1725-99 (Kirkeinsp.ark. Inv.prot.). – Reparationer og inventar 1824-46 (Kirkeinsp.ark. Rep. og inv.).
– Kirkens restaurering 1885-97 (Kirkeinsp.ark. Rest.).
Svendborg Skt. Nikolaj præstearkiv. Kirkebøger (Præsteark. Kirkebøger). Sunds Herreds Provstiarkiv: Register
over kirkernes indkomster 1576 (Sunds Hrds. Provstiark.
Reg. over indk.). – Liber copiarum 1565-1813 (Sunds
Hrds. Provstiark. Liber copiarum). Svendborg byfoged.
Auktionsprotokol 1801-15.
SVENDBORG BYHISTORISKE ARKIV. Skt. Nicolai Kirke.
KIRKENS ARKIV. Synsprotokol 1892 ff. (Kirkens arkiv. Synsprot.).
KONGELIGE BIBLIOTEK (KB): GKS 2351. 4º.
Udskrift af Præsteskabets i Fyens Stift Antegnelser om
Kirkerne i Fyen og underliggende der i Stiftet, for
det meeste samlede og indgivne til Stiftets Øvrighed
1706-07, med nogle faae Tegninger af Gravsteder og
Vaabener.
DANMARKS KUNSTBIBLIOTEK (Samlingen af
arkitekturtegninger). Udateret notat af H. B. Storck.
Hylde 513, mappe 14, dok. 215.
NATIONALMUSEET (NM). Notebøger: N. L. Høyen
VIII, 2 ff. (1830). Jacob Kornerup VI, 6 ff. (1892). Jan
Steenberg IV, 43 ff. (1930). Indberetninger mv.: Breve
fra H. Wandall til H. B. Storck (1885-88). J. B. Løffler (1889) (Valkendorfs gravsten). Breve fra J. Magdahl
Nielsen m.fl. til H. B. Storck (1892-94). J. Magdahl
Nielsens restaureringsdagbog (1892-94). N. J. Termansen (1947) (maleri). Rolf Graae (1959) (inventar). Karsten Larsen (1994) (gravminder). John Rimer (2001)
(alterkande).

NATIONALMUSEET (NM). Bygning : Usigneret
opstalt og snit af portal på nordsiden af koret, vinduesstik (skitse) 1884. – Usigneret plan med indtegning
af spørgsmål (forarbejde i forbindelse med undersøgelser, H. Wandall?, udateret). – Plan (med ligrum og
varmeapparat) ved H. Wandall (udateret, 1880’erne).
– Udsnit af korets nord- og sydfacade (vinduesspor)
ved H. Wandall (udateret, 1880’erne). – Opstalt af
nordfacade (kopi på papir) ved H. Wandall (udateret,
1880’erne). – Situationsplan af kirkens omgivelser
ved H. Wandall (udateret, 1880’erne). – Usigneret
kalke af korforlængelsen med måleblad på lille vindue mod sakristi og plan af arkadepille med halvsøjle
(H. Wandall?, udateret, 1880’erne eller 1890’erne). –
Usigneret opstalt af korgavl indvendig (H. Wandall?,
udateret, 1880’erne eller 1890’erne). – Usigneret
kalke af vindue (H. Wandall?, udateret, 1880’erne eller 1890’erne). – Usigneret kalke af østgavlens trekant
(H. Wandall?, udateret, 1880’erne eller 1890’erne). –
Usigneret kalke af tværsnit, højkirkens vestlige hvælv
(H. Wandall?, udateret, 1880’erne eller 1890’erne). –
Usigneret opstalt af vinduer med angivelse af antal
(H. Wandall?, udateret, 1880’erne eller 1890’erne). –
Usigneret kalke af plan med kor og korforlængelse,
længdesnit af korforlængelse (H. Wandall?, udateret,
1880’erne eller 1890’erne). – Usigneret plan med
koter (H. Wandall?, udateret, 1885?). – Usigneret kalke af kor og korforlængelse, sydfacade, udformning
af korforlængelsens vindue (H. Wandall?, udateret,
1886?). – Usigneret tegning med detaljer af rundbuer
på kor og krydsende rundbuer (H. Wandall?, udateret,
1886?). – Otte blade med plan, opstalter, længdesnit,
tværsnit ved H. Wandall 1886. – Seks blade med plan,
opstalter, længdesnit, tværsnit med forslag til restaurering ved H. B. Storck 1887. – Usigneret tegning
med udsnit af tårnets vestfacade (del af Storcks forslag?, udateret, 1880’erne?). – Kort over matriklerne
øst for kirken ved N. T. S.(?) Hansen 1891. – Usigneret forslag til lighus (H. Wandall?, udateret, 1892?).
– Kalker af sydfacaden, plan, tværsnit, kopier af forslag
ved H. B. Storck (udateret, 1890’erne?). – Usigneret kalke af sydfacade af skib og sideskib (udateret,
1890’erne?). – Usigneret måleblad af korets nordfacade (udateret, 1890’erne?). – Usigneret forslag med
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opstalt af sakristiets vestfacade samt detalje af dør og
vindue (udateret, 1890’erne?). – Usigneret opstalt
med udsnit af kor og skib, nordfacade med portal og
vinduer (udateret, 1890’erne). – Usigneret måleblad
og rekonstruktion af portal på korets nordside (udateret, 1890’erne?). – Usigneret opmåling af detaljer
fra piller og hvælvvederlag (udateret, 1890’erne?). –
Usigneret opmåling af udsnit af buefrise (udateret,
1890’erne?). – Usigneret kalke af spids arkadebue
(udateret, 1890’erne). – Usigneret kalke med opstalt
og tværsnit af nordre dør (udateret, 1890’erne?). –
Usigneret kalke med opstalt og tværsnit af sakristidør
(udateret, 1890’erne?). – Usigneret kalke af østgavlens
trekant (udateret, 1890’erne). – Usigneret opmåling
af vinduer med angivelse af antal (udateret, 1890’erne?). – Usigneret opmåling af tårnets tagværk (udateret, 1890’erne?). – Usigneret kalke af sakristidør (udateret, 1890’erne?). – Usigneret plan af apsisfundament
mod syd og opstalt af østgavlens trekant (J. Magdahl
Nielsen?) 1893. – Usigneret kalke, opstalt af sydfacade, skib, og ét korfag (J. Magdahl Nielsen?) 1893.
– Tre usignerede kalker af kalkmalet indskrift (J. Magdahl Nielsen?) 1893. – Snit af korgavl med hældning
ved J. Magdahl Nielsen (udateret, 1893?). – Usigneret
opmåling og måleblad af østgavlens trekant (J. Magdahl Nielsen?, udateret, 1893?). – Usignerede kalker
af vindue i tårnets vestfacade (J. Magdahl Nielsen?,
udateret, 1893?). – Usigneret plan over opvarmning
(udateret, 1893?). – Opmåling af dør til sakristi ved
H. B. Storck 1894. – Usigneret forslag til kirkegårdslåge (H. B. Storck?, udateret, 1892-94?). – Fem blade
med plan, længdesnit, tværsnit ved J. Magdahl Nielsen
1898. – Fire blade med detaljer af hvælvpiller, opstalt
af korets nordfacade ved P. Holsøe (udateret, 1890’erne?). – Usigneret perspektivtegning af nordre sideskib
(Mogens Clemmensen?, udateret). – Udsnit af tårnets
vestfacade, dør og vindue ved Rolf Graae (udateret,
1960’erne eller 1970’erne?). – Opstalt af tårn og orgel
ved Rolf Graae 1962. – Opstalt af indgangsparti i tårn
ved Rolf Graae 1967. – Udsnit af tårnets vestmur og
dør indefra ved Rolf Graae 1971. Inventar: Forslag til
alter ved H. B. Storck 1892-94. – To kalker til alterstager ved H. B. Storck 1892-94. – Forslag (delvist
farvelagt) og kalke til alterskranke ved H. B. Storck
1892-94. – Tre blade og en kalke med prædikestol ved
H. B. Storck 1892-94. – Forslag og kalke med stolestader ved H. B. Storck 1892-94. – Kalke med plan for
anbringelse af stolestader formentlig ved H. B. Storck
1892-94. – Tre blade med forslag til dørfløje ved H. B.
Storck 1892-94. – To blade med forslag til orgelfacade
ved H. B. Storck 1892-94. – Forslag til lysekrone ved
H. B. Storck 1892-94. – Forslag til dåbsfad ved H. B.
Storck o. 1900. – Låg fra †(?)oliegemme ved Valdemar
Vaaben o. 1915. – Opmåling af orgel ved Rolf Graae
1962. – Gravminder : To kistebeslag ved Valdemar Vaa
ben 1915.

DANMARKS KUNSTBIBLIOTEK (Samlingen af
arkitekturtegninger). Bygning: 15 udaterede blade med
plan, opstalter, længdesnit og tværsnit med forslag til
restaurering ved H. B. Storck. – Opmåling af kælder
under koret, plan samt fire snit ved A. Jensen 1946.
– Kalke af den indvendige nordlige side af kor, plan,
snit og opstalt ved A. Jensen 1949. – Kalke af den indvendige sydlige side af kor, plan, snit og opstalt ved
A. Jensen 1949. – Kalke af detalje af østligste søjle i
hovedskibets sydside, plan, snit og opstalt ved A. Jensen 1949. – Opmåling af våbenhus (tårn), plan ved A.
Jensen 1957. – Udateret opmåling af våbenhus (tårn),
plan, snit og opstalt af vestvæg ved A. Jensen. – Udateret opmåling af fløjstang ved A. Jensen. Inventar: Forslag
til orgelfacade (farvelagt) ved H. B. Storck 1894.
KUNSTINDUSTRIMUSEET. Forslag til alter (farvelagt) ved Joakim Skovgaard 1894.
DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING. Skitse til
alter ved Joakim Skovgaard 1894.
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hidtil havde hørt til Skt. Nikolaj Kirke, fremover skulle
have Bregninge Kirke på Tåsinge som deres sognekirke, jf. KancBrevb 22. okt. 1624. Ordningen har formentlig kun været gældende få år. Da Ellen Marsvin
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27
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31
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35
NM. Magdahl Nielsens dagbog 20. og 26. okt. 1892;
brev fra Magdahl Nielsen til Storck 21. okt. 1892.
36
NM. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling.
Fundprot. 1949/50 nr. 2239.
37
Begtrup 46.
38
NM. Magdahl Nielsens dagbog 17. okt. 1892. Ved
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39
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133
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der kan erkendes på stedet: korforlængelse 8×13×27;
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134
Lorenzen 124. Lorenzen beskriver kirken som »muret paa den i Middelalderen sædvanlige Maade: Muren
bestaar af to én Sten tykke Skaller, Mellemrummet er
udfyldt med Kampesten i Mørtel«.
135
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Fig. 139. Buefrise og gesims på korforlængelsens nordside (s. 115), set fra sakristiets loftsrum. Foto Mogens Vedsø
2011. – Arcading and cornice on the north side of the chancel extension, seen from the loft of the vestry.
1893. Magdahl Nielsen fandt først, under nedbrydning
af højkirkens gesims, en del formsten anvendt som fyld.
Senere fandt han dog også bag sakristitaget stenene
siddende på deres oprindelige plads i en treleddet gesims med rester af en rundbuefrise under.
142
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 52. Den oprindelige buefrise på korets sydside ses på Wandalls opstalt af sydsiden fra 1886 (fig. 14). Der ser ud til at have
været bevaret ca. 8 alen.
143
Magdahl Nielsen fortæller, at ved bortgravning af
den jord, som dækkede fundament og det nederste af
murværket, viste det sig, at fundamentet under nordre sideskib var i meget dårlig stand. Hele vejen hen
faldt løse kampesten ud, og murværket var ‘råddent’
og forvitret. NM. Magdahl Nielsens dagbog 1. og 5.
dec. 1892.
144
NM. Magdahl Nielsens dagbog 27. maj 1893.
145
Nordre sideskib var ifølge Magdahl Nielsen skalmuret indtil gesimsen, der på sideskibene var nyopført
samtidig med skalmuringen. NM. Magdahl Nielsens
dagbog 30. juni 1893. Lorenzen 140; Henrik Madsen,
»Angaaende Sct. Nicolai Kirke i Svendborg« (1948),
Svendborg Sct. Nicolai, Kaare Lund Rasmussen (red.),
Gylling 2008, 359 (appendiks 2).
146
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 24. juni
1893. Den tidligere gesims på sideskibene må være
Hancks. I en afsluttende murerregning fra D. Pedersen dateret 1824 nævnes arbejdet med gesimsen under
begge sideskibstage. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
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NM. Magdahl Nielsens dagbog 20. april 1893. Sporene ses også på et fotografi taget af Johan Hermann i
1892 (fig. 44). Fotografi uden nr., men tilhørende H.
Storcks samling med j.nr. 1922:608.
148
NM. Magdahl Nielsens dagbog 12. april 1893.
149
NM. Sporene ses på fotografi nr. 1937:254, men
kan også konstateres på stedet.
150
Lorenzen 140; NM. Magdahl Nielsens dagbog og
brev til Storck 10. juli 1893. Magdahl Nielsen skrev, at
der på nordsiden af højkirken fandtes en tandsnitfrise
under rundbuefrisen. I dag ses en savsnitfrise, og Magdahl Nielsen må have skrevet forkert i dagbogen. Han
mente i øvrigt ikke, at der havde været en tilsvarende
mod syd, da der i så fald ikke ville være plads til de
vinduer, som han havde fundet spor af. Sydsiden har
da i dag også kun rundbuefrise og gesims. Til gengæld
har Magdahl Nielsen måttet indskyde et almindeligt
skifte mellem rundbuefrisen og gesimsen for at få det
til at gå op.
151
NM. Magdahl Nielsens dagbog 5. juli 1893. Her
findes også små tegninger af teglstenssoklens profil.
Krongaard Kristensen beskriver profilet som »aftrappet
med en rundkant over en skråkant« og får her byttet om på de to led, da han henviser til Lorenzen 140;
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 40.
152
NM. Magdahl Nielsens dagbog 28. okt. 1892. Soklen på korforlængelsens nordside er skjult af sakristiet.
153
NM.
154
NM. Magdahl Nielsens dagbog 19. jan. 1894.
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155

NM. Magdahl Nielsens dagbog 6. april og 6. juni
1893. Ommuringen har dog ikke omfattet alt murværk på de fem stræbepiller, da der stadig ses en stor
del oprindeligt murværk.
156
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 53; Madsen
(note 145) 359; NM. Magdahl Nielsens dagbog 26.
okt. 1893 og 14. febr. 1894; brev fra Magdahl Nielsen
til Storck 28. okt. 1893.
157
Der kan have eksisteret en vestportal, som ikke længere vil kunne spores pga. gennembrydningen til det
senmiddelalderlige tårn.
158
I den tykke ende er stenene 9 cm, mens de i den
tynde ende er 8 cm. De øvrige normalsten i portalen er 8 cm. Registreret på stedet sammen med Hans
Krongaard Kristensen i september 2010.
159
Dørens tilstand umiddelbart før Storcks restaurering
ses på et foto fra 1892 (fig. 44). NM. Foto i Storcks
samling j.nr. 1922:608. Desuden ses udvidelsen af døren på Wandalls opmåling af detaljer fra 1886 (fig. 45).
160
På et fotografi (fig. 42) ses nordre sideskib i den
første fase af Storcks restaurering. Pudsen er endnu
ikke fjernet, men der anes en større uregelmæssighed

Fig. 140. Korforlængelsens østre stræbepille på nordsiden (s. 121), set fra sakristiets loftsrum. Foto Mogens
Vedsø 2011. – The eastern buttress on the north side of the
chancel extension, seen from the loft of the vestry.
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omkring det vestlige vindue, som sikkert stammer fra
døren. Foto nr. 1124. NM. Wandall konstaterede, at
»derimod alt var ødelagt i den nordre Side, saa der kun
fandtes et stort Hul, med uregelmæssigt afhugget Murværk«. NM. Brev fra Wandall til Storck 30. dec. 1886.
Desuden Magdahl Nielsens dagbog 20. april 1893.
161
Wandall beskrev dog i et brev 29. nov. 1886 til
Storck, at han havde fundet spor af døre der, hvor sideskibenes vestlige vinduer nu sad. Han spurgte, om han
skulle lede efter profilering inde i murværket. Svaret
kendes ikke. NM.
162
NM. Magdahl Nielsens dagbog 20. april 1893.
163
NM. Brev fra Wandall til Storck 30. december 1886.
164
NM. Wandalls opstalt af sydsiden fra 1886 (fig. 14)
og Storcks forslag fra 1887 (fig. 20).
165
NM. Magdahl Nielsens dagbog 11. april 1893. Brev
fra Magdahl Nielsen til Storck 10. maj 1893.
166
Vinduespartiet er afbilledet på et fotografi uden nr.
fra Storcks samling, j.nr. 1922:608. NM.
167
NM. Magdahl Nielsens dagbog 16. juni 1893.
168
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 19. maj
1893.
169
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 24. juni
1893.
170
Wandall registrerer ikke nogen friser eller gesims
på sideskibene, de er først tilføjet på Storcks forslag fra
1887 og modereres formentlig undervejs, efterhånden
som man finder flere spor.
171
F.eks.Vor Frelsers Kirke i Horsens. DK Århus 5473.
172
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 10. maj
1893.
173
NM. Magdahl Nielsens dagbog 16. juni 1893. Det
nordre sideskib har i øvrigt haft en nyere dør på samme sted som vinduet. Den har formentlig opslugt alle
spor af et ældre vindue.
174
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 7. april
og 19. maj 1893. Magdahl Nielsens dagbog 1. og 8. juli
1893. Lorenzen 141.
175
NM. Magdahl Nielsens dagbog 1. juli 1893. Han
har dog ikke hele tiden været så sikker, idet han i et
brev til Storck 10. maj 1893 omtalte en opmåling af to
forskellige vinduer fundet i midtskibet. Noget kunne
altså tyde på, at der virkelig har været spor af flere sæt
vinduer.
176
Høyen, notebog VIII, 1830, 2 f. Høyen mente dog,
som tidligere nævnt, at tegningen var korrekt (jf. s. 88).
177
De fleste vinduer af samme slags vil på dette sted
være kalkede, hvorfor der godt kan være andre eksempler.
178
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest.
179
Ligheden understøttes af murstensprøverne, der
viser, at teglstenene i korforlængelsens østgavl og i
skibets vestgavl kommer fra samme lerkilde. Krongaard
Kristensen 2008 (note 119) 55.
180
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 28. okt.
1893. Magdahl Nielsen nævner i brevet, at Danstrup
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Fig. 141. Detalje af vægpille i nordre sideskib (jf. fig.
138). Foto Mogens Vedsø 2011. – Detail of pilaster in the
north side-aisle.
havde anbefalet en anbringelse af en åbning nederst i
vinduet, så der kunne komme varm luft ind i sakristiet.
181
Kryger (note 99) 148.
182
En indskrift fundet under Storcks restaurering angav dog, at kirken skal være blevet kalket allerede i
1566 (s. 167). Lorenzen 152.
183
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 35.
184
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 39.
185
NM. Magdahl Nielsens dagbog 14. febr. 1894.
186
Den pudsede triumfbue ses på et fotografi fra 1892
(fig. 48) med nr. 1126 fra Storcks samling j.nr. 1922:608.
NM. Henrik Madsen beretter om en ommuring, hvor
dele af de tilstødende hvælv ligeledes måtte ommures.
Madsen (note 145) 360. Sluttelig beretter også Magdahl
Nielsen om, at buen skulle nedtages, og at der var revner så store, at man kunne stikke hånden derind. NM.
Magdahl Nielsens dagbog 6. jan. 1893.
187
Der findes ingen oplysninger fra Storcks restaurering om disse halvsøjler. Man må gå ud fra, at man
har fundet spor undervejs, som har vist noget andet
end Wandalls opmåling, og at man har rekonstrueret
halvsøjlerne korrekt.
188
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 43 og note
66. Krongaard Kristensen beskriver det som en karakteristisk ledføjning med rundstav og minimale false på
pillehjørner i senromanske bygninger præget af dom-

kirken i Lübeck. I Skt. Nikolaj Kirke mangler dog en
lille fals mellem rundstav og pilleflade.
189
NM. Magdahl Nielsens dagbog 5. nov. 1892.
190
NM. Magdahl Nielsens dagbog 5. nov. 1892 og 7.
jan. 1893. Magdahl Nielsen omtaler også det manglende led. Oplysningen om nedrivningen af tilmuringerne var oplyst til Magdahl Nielsen af en 80-årig snedker, C. Jørgensen, som selv havde deltaget i arbejdet.
191
På to fotografier (fig. 48 og 54) fra Storcks samling
j.nr. 1922:608 fremgår situationen ved to forskellige faser af restaureringen. Begge fotografier er fra 1892 (nr.
1128 og uden nr.), og det første viser arkadebuerne mod
syd, hvidkalkede og med tydelige spor af det daværende
gulvniveau. Det manglende inderste led af buerne og
gipsindramningen fremgår også, ligesom Hancks store
nygotiske vinduer i midtskibet. På det andet fotografi
ses arkadebuerne i nord, efter at pudsen er banket ned.
Den vestligste bue har bevaret det inderste led af buen
og halvsøjlen, som bærer den. De øvrige fremviser ‘ar’
efter de inderste led, og de to østlige arkadebuer har
desuden spor af det led på pillerne, som havde båret
inderste bueled. Under det forhøjede gulvniveau var
de endda bevaret i mere eller mindre god stand. NM.
192
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 16. jan.
1894.
193
Tredje arkade fra øst har en forskel på halvandet
skifte (øst højere end vest), den midtdelende gjordbue
i søndre sideskib en forskel på et skifte (syd højere end
på arkadepillen), søndre sideskibs vestgavl en forskel på
et skifte (syd højere end nord), og endelig er der den
vestligste gjordbue i søndre sideskib, som er anbragt et
skifte lavere end i resten af sideskibet. Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 45 f.
194
Madsen (note 145) 359.
195
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest. NM. Magdahl Nielsens
dagbog 22. nov. 1892 og 4. juli 1893.
196
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 48.
197
På et fotografi (fig. 59) fra Storcks samling j.nr.
1922:608 ses udhugninger i murværket umiddelbart
øst for halvsøjlen, mens der vest for også anes en mulig
udhugning e.l. Det er uklart, hvor omfattende disse
forstyrrelser endte med at blive, og om de evt. er årsagen til det nuværende uregelmæssige murværk omkring halvsøjlen. NM.
198
Konstateret på stedet sammen med Hans Krongaard
Kristensen i september 2010.
199
NM. Magdahl Nielsens dagbog 13. dec. 1892. Magdahl Nielsen beskriver, at murerne udhuggede forvitrede og dårlige sten indvendig på ydermuren mod
nord. Han fortæller også, at det drejede sig om temmelig store partier, omtrent hele siden i den del, der
havde ligget under det gamle gulvniveau.
200
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 28. juli
1893.
201
Teglstensprøver fra både gulv og alterbord viser, at
flere sten kommer fra samme sted som korets og ski-
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Fig. 142. Tilretning af hvælv i korforlængelsens nordside (s. 143). Foto Marianne Goral Krogh Johansen
2010. – Adjustment of the vaulting in the chancel extension
bets teglsten. Der er dog også sten, som kommer andetsteds fra, hvilket tyder på, at gulv og alterbord delvis
er omsat. Lund Rasmussen (note 120) 282.
202
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 6. nov.
1893.
203
Den store udskiftning af sten kan skyldes Storcks
generelle restaurering, men det kan også tænkes, at årsagen er indmuring af et epitafium (nr. 1), der sidder
helt ud til nordmuren.
204
Det kan heller ikke afgøres, om de fortsætter under
gulvhøjde.
205
NM. Magdahl Nielsens dagbog 15. okt. 1892. Se
s. 142.
206
NM. Foto (fig. 48) nr. 1126 fra Storcks samling j.nr.
1922:608.
207
Lorenzen 147 f. Lydpotten findes i Svendborg Museum, inv.nr. SOM 447.
208
Mogens Clemmensen, Ældre Nordisk Architektur,
København 1923; Krongaard Kristensen 2008 (note
119) 68.
209
Steenberg, notebog IV, 1930, 54-55.
210
Plesner (note 112) 145-151; Lassen 1943 (note 113)
40 f; Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 39 f. og 70 f.
211
Bl.a. Lorenzen 144; Krongaard Kristensen 2008 (note
119) 68-75.
212
Steenberg, notebog IV, 1930, 53 f.; Lassen 1943 (note 113) 29 f.; Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 39 f.
213
Domkirken i Lübeck blev i gotisk tid ombygget til
en hallekirke og fremtræder ikke i dag med sit romanske udseende.
214
DK Maribo 1564-70.
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215
TL-dateringer udført af dr.scient. Kaare Lund Rasmussen. Lund Rasmussen (note 120) 277-315.
216
Alle hvælv i korforlængelse, kor og skib er pudset
på undersiden. På oversiden har de siden 1958 været
dækket med mineraluld, hvorfor en nærmere undersøgelse ikke er mulig.
217
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 57.
218
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 49 og 57.
219
DK Århus 1050 og fig. 40,1. Hvælvene i Vor Frue
Kirke dateres til 1300-tallet.
220
Ribbeprofilerne er opmålt med laserafstandsmåling
af Bo Linell i 2008. Krongaard Kristensen 2008 (note
119) 59. Her synes ribbeprofilerne ikke at være så ens.
Ser man imidlertid på Jan Steenbergs opmålinger, som
findes i hans notesbog, er ligheden mellem vestfagets og
korets ribber langt større. Det er dog uklart, om der er
tale om opmålinger eller blot skitser. NM.
221
Lorenzen 146.
222
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 58. Hans
Krongaard Kristensen argumenterer her for samme
kronologi, da ingen af ribbeprofilerne efterligner de
kendte højgotiske ribbeprofiler fra †Gråbrødreklostret
i Svendborg indviet 1361. Vestfagets hvælv kunne således være opført inden dette tidspunkt og korfagenes
efter. Fra udgravninger ved klostret findes ribbeprofiler, som ligner profilerne fra koret i Skt. Nikolaj. De
fundne profiler fra klostret er tilmed dateret til senmiddelalder.
223
NM. Magdahl Nielsens dagbog 31. maj 1893.
224
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 21. juni
1894.
225
I en murerregning fra 1824 skal D. Pedersen have
betaling for forskellige arbejder, bl.a. lukning af den
forrige indgang i den nordre side, ‘som under sakristigulvet var indgang’. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. »Beretning ved sognepræst J. C. A. Krebs og byfoged J.
Nellemann 1824«, Svendborg Sct. Nicolai, Kaare Lund
Rasmussen (red.), Gylling 2008, 399 f. (appendiks 8).
226
En sådan indretning ses i Nysted, hvor gavlen kan
fremvise spor af åbninger i to stokværk. Der har muligvis været hvælv i det øverste stokværk. DK Maribo
179 f.
227
Kælderen under korforlængelsen er undersøgt for
spor af en evt. dør, hvis vanger i så fald måtte fortsætte
under det nuværende gulv. Der ses ingen spor pga.
skalmuring og puds.
228
NM. Magdahl Nielsens dagbog 17. dec. 1892.
229
Der findes et udateret og usigneret forslag til en
tårngesims, hvor der er to kvartstensfremspring adskilt
af en kvartrundstav. Dette forslag er således ikke kommet i anvendelse. NM.
230
Dette bekræftes af Magdahl Nielsen, som 21. dec.
1892 skrev til Storck, at nordsiden af tårnet næsten
ikke havde en dårlig sten. NM.
231
NM. Magdahl Nielsens dagbog 27. maj 1893 og
brev fra Magdahl Nielsen til Storck 28. maj 1893. Det
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fremgår både af murværket og af et foto, Kristian Hude
nr. 4613. NM.
232
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 65.
233
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 12. dec.
1892. Her omtales, at tømrerne er i færd med at oplægge bjælkelag i tårnet.
234
Krongaard Kristensen 2008 (note 119) 67.
235
KB. Kallske saml 377. 4°.
236
NM. Magdahl Nielsens dagbog 10. okt. 1892.
237
De 100 sten til søndre sideskib er formentlig brugt
til afdækning af kamme, da sideskibet som nævnt fik
bly på to år tidligere.
238
Her findes en uoverensstemmelse mellem oplysningerne i Kirkeinspektionsarkivet og Stiftsøvrighedens
arkiv. Førstnævnte omtaler et anker i hvert hjørne af
den østlige hvælving, mens sidstnævnte siger den østlige gavl. En anden kilde fra samme år nævner dog to
jernankre, som er blevet lagt i den østre gavl, og det må
være den, der er tale om.
239
Kapellet ved søndre udskud, som omtales, må være
søndre sideskib, der tidligere, ligesom nordre sideskib,
kaldtes kapel.
240
NM. Magdahl Nielsens dagbog 4. okt. 1893. Brev
fra Magdahl Nielsen til Storck 16. okt. 1892. Brevet
må være fejldateret mht. årstal, da disse arbejder først
foregik i 1893.
241
NM. Magdahl Nielsens dagbog 6. okt. 1893.
242
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. DK Odense 1324 f.
243
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rep. og inv.; Stiftsøvr.ark.
Rgsk. Krebs og Nellemann (note 225) 399 f.
244
Her menes den senromanske dør på nordsiden af
koret, som nu lå inde i materialhuset (det tidligere våbenhus).
245
Krebs og Nellemann (note 225) 399 f.
246
Dørens placering nævnes ikke, men der kan være
tale om den dør, der før Storcks restaurering fandtes i
vestgavlen af nordre sideskib.
247
SOM 16307-1850.
248
NM. Magdahl Nielsens dagbog 7. januar 1893.
249
LAFyn. Fyns Guvernements arkiv nr. 126. Diverse
dokumenter 1823-40.
250
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Der kan her være tale
om vinduet i østre side af sakristiet, hvilket dog nok
ikke er tilfældet, da det var blevet skiftet året før (jf.
s. 148).
251
Om dette vidner den kobberplade, som oprindelig
blev anbragt i spiret, men som nu hænger i tårnrummet (s. 207).
252
Kirkesynet havde bl.a. hæftet sig ved den dårlige
tilstand på korets østlige sydside. Der må her være tale
om de nyere, gule sten, som Hanck havde anvendt, og
som man altså må have opdaget allerede på dette tidlige tidspunkt. Det anføres i hvert fald, at muren bør
nedbrydes og genopføres med nye materialer. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rest.
253
NM. Brev fra Wandall til Storck 16. juni 1885.

254

NM. Storcks redegørelse til ministeriet 28. maj
1887. Forslaget er på Storcks vegne underskrevet af V.
Mørk Hansen, som muligvis også har stået for en del
af udarbejdelsen. Storck var på dette tidspunkt syg af
årebetændelse og på rekreation. Kryger (note 99) 163
note 34.
255
NM. Brev fra Wandall til Storck 29. nov. 1886.
256
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest. Selv om Wandall var
flyttet, benyttede Storck hans lokalkendskab og bad
ham om anbefaling af forskellige håndværkere. Wandall anbefalede bl.a. murermestrene H. og P. Madsen
som »særlig habile Folk«. Det blev i sidste ende også
dem, som fik opgaven.
257
NM. Magdahl Nielsens dagbog 4. og 5. okt. 1892.
258
NM. Magdahl Nielsens dagbog 7. okt. 1892.
259
NM. Magdahl Nielsens dagbog 13. og 14. okt. samt
2. nov. 1892. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 3.
nov. 1892. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest.
260
NM. Magdahl Nielsens dagbog 22., 23. og 28. nov.
1892.
261
NM. Magdahl Nielsens dagbog 7. dec. 1892.
262
NM. Magdahl Nielsens dagbog 13. og 17. december 1892 samt 6. april 1893.
263
NM. Magdahl Nielsens dagbog 11., 20., 25. og 26.
april 1893.
264
I november 1892 indgik Kirkeinspektionen en
overenskomst med fru Freudenthal, som ejede et skur,
der lå op til kirkens østgavl. I denne overenskomst aftalte man, at skuret skulle opgives, så kirken kunne få
et lille areal mod øst. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest. NM.
Magdahl Nielsens dagbog 26. okt. 1893.
265
Kryger (note 99) 169.
266
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest; Bro-Jørgensen 888. Udgifterne var fordelt på følgende bidragydere: Staten
med 37.000 kr. og lån for 74.500 kr., mens resten kom
fra private donatorer.
267
Kryger (note 99) 162.
268
NM. Ole Olesen, »Orglerne i Sct. Nicolai Kirke«,
Svendborg Sct. Nicolai, Kaare Lund Rasmussen (red.),
Gylling 2008, 231.
269
Rikke Ilsted Kristiansen, »Sct. Nicolai Kirke i
1900-tallet«, Svendborg Sct. Nicolai, Kaare Lund Rasmussen (red.), Gylling 2008, 195.
270
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 13. sept.
1894.
271
NM. J.nr. 820/2007.
272
Forskellen i højden på gulvene i henholdsvis midtog sideskibe skyldtes, at gulvet lå ni tommer højere i
sideskibene. NM. Magdahl Nielsens dagbog 31. okt.
1892 og 9. nov. 1892.
273
NM. Magdahl Nielsens dagbog 29. okt. 1892.
274
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 9. nov.
1892.
275
Det er lidt uklart, hvad der foregår. Der er formentlig blot tale om en opfyldning af sammensunkne grave.
276
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Inv.prot.

noter
277

LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Begtrup 45.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rep. og inv.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
279
Svendborg Museum inv.nr. SOM 14851b-f1894.
280
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 12. okt.
1892.
281
NM. Magdahl Nielsens dagbog 13. juni 1893.
282
Oplysning i udateret brev fra Storck til Wandall før
restaureringen. Brevet er muligvis fra 1886. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rest. Svar fra Wandall 29. nov. 1886, hvor
han fortæller, at han ikke havde kunnet finde spor af
døren. NM.
283
NM. Udsnit af plan med påførte kommentarer (fig.
72).
284
NM. Magdahl Nielsens dagbog 8. juni 1893.
285
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 29. aug.
og 18. dec. 1893.
286
NM.; Ilsted Kristiansen (note 269) 196.
287
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 18. dec.
1893.
288
NM. J.nr. 269/83 og 785/84. Her gør arkitekt Lars
Mindedal rede for situationen på følgende måde: »Taget på skibets sydside har tilsyneladende været udskiftet for år tilbage, hvorimod nordsidens tag er af meget
gl. dato, og nu er i en sådan stand at fortsatte reparationer ikke længere er økonomisk forsvarlige«.
289
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 2. juni
1893.
290
NM. Magdahl Nielsens dagbog 14. juni 1894.
291
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 28. maj
1893.
292
Maleri i privateje. Det er afbilledet i Kryger (note
99) 144.
293
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 16. og 26.
maj 1894.
294
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 14. juni
1894.
295
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Bro-Jørgensen 885.
296
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Beliggenheden af kedelhuset fremgår af Wandalls plan fra 1886 (fig. 10). NM.
297
NM. Brev fra arkitekt Marinus Andersen til menighedsrådet samt tegninger til projekterne i 1938 og
1949.
298
Lund Rasmussen (note 120).
299
Lund Rasmussen (note 120) 293-296.
300
Lund Rasmussen (note 120) 299.
301
Lund Rasmussen (note 120) 296-300.
302
Lund Rasmussen (note 120) 297.
303
Proveniensbestemmelser udført af dr.scient. Kaare
Lund Rasmussen. Lund Rasmussen (note 120).
304
Lund Rasmussen (note 120) 280-284.
305
Lund Rasmussen (note 120) 285.
306
Lund Rasmussen (note 120) 284 f.
307
NM. Magdahl Nielsens dagbog 8. nov. 1893.
308
Kornerup, notebog VI, 1890-92, 71 ff.
309
NM. Magdahl Nielsens dagbog 2. nov. 1892.
310
Kornerup, notebog VI, 1890-92, 69.
278
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311

Kornerup, notebog VI, 1890-92, 68.
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 9. jan.
1893.
313
NM. Magdahl Nielsens dagbog 13. okt. 1892. Brev
fra Magdahl Nielsen til Storck 21. okt. 1892. Englene i
vestenden ved orglet ses på et fotografi, som er dateret
1903, men som uden tvivl stammer fra afdækningen
under restaureringen. Et af Hancks spidsbuede vinduer
er på fotografiet stadig intakt. NM.
314
NM. Magdahl Nielsens dagbog 6. jan. 1893. Brev
fra Magdahl Nielsen til Storck 9. jan. 1893. Reiersen
har dog en lidt anden tolkning og bestemmer det
manglende årstal til 1567. KB Kallske saml 377. 4°.
315
NM. Magdahl Nielsens dagbog 13. og 14. okt. 1892.
316
Ilsted Kristiansen (note 269) 180; Kirsten Malling,
Kræsten Iversen. En maler og hans udsmykningskunst, Kbh.
2005, 93.
317
Ilsted Kristiansen (note 269) 182; Malling (note 316)
94.
318
Ilsted Kristiansen (note 269) 182 f.; Malling (note
316) 96.
319
Carsten Bach-Nielsen, Sømanden og døden. En ikonografisk skitse om de druknede og de reddede i nordisk kirkekunst, Højbjerg 2009, 129.
320
For en mere udførlig gennemgang af farveholdning
og motiver se Malling (note 316) 91-96; Ilsted Kristiansen (note 269) 180-186. Udkast til glasmalerierne i
korgavlen 152×145 cm og i vestenden af sideskibene
100,5×79,5 cm. Olie på lærred, signeret K. I. 1939/40.
Inv.nr. 36.210 og 36.211, Svendborg Museum.
321
Kirkens Arkiv. Synsprot.; Ilsted Kristiansen (note 269)
185.
322
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 21. okt.
1892.
323
H. B. Storck og J. Skovgaard samarbejdede i flere
tilfælde om udformning og farvesætning af nyt kirkeinventar, bl.a. til Tveje Merløse Kirke, der blev istandsat samtidig med Skt. Nikolaj (DK Holbæk 2991 ff.).
Fremhæves må dog især samarbejdet om udsmykningen af Viborg Domkirke. Jf. også Kryger (note 99)
170. Storck udførte inventar til adskillige kirker, bl.a.
Helligåndskirken i København (1878-80, DK KbhBy
I 625 ff.) og Stege Kirke (1907-09, DK Præstø 203 ff).
324
LAFyn. Sunds Hrds. Provsti. Reg. over kirkernes
indk. Inventariet nævner desuden en ny og en gammel regnskabsbog; førstnævnte kan være identisk med
den ældst bevarede regnskabsbog, dateret 1569, mens
sidstnævnte må regnes for tabt. Om ældre kilder til
kirkens historie jf. også Bøggild Johannsen 2008a (note
89) 78 ff.
325
Jacob Madsen 194. I visitatsbogen er beskrivelsen og
den ledsagende tegning (fig. 9) af Skt. Nikolaj Kirke
fejlagtigt anbragt under overskriften ‘Vor Frue Kirke i
Svendborg’ og omvendt, jf. s. 92 samt Bøggild Johannsen
2008a (note 89) 81 og Bøggild Johannsen 2008b (note
15) 116.
312
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Første del af regnskabsbogen fra 1569 (note 324)
omfatter først og fremmest kopier af kirkens skøder på
ejendomme og andre rettigheder, jf. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
327
Gamaliel Nielsens indberetning er bevaret i afskrift
i LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07, samt i KB.
GKS 2351. 4º. Nicolai Reiersens beretning er bevaret
i afskrift i KB. Kallske saml 377. 4º.
328
Begtrup 45 ff.
329
NM. Magdahl Nielsens dagbog samt breve fra
Magdahl Nielsen m.fl. til Storck. Hertil slutter sig en
stor mængde tegninger, jf. s. 92. Jf. også RA. Ministeriet
for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. kontor. Journal
sager RR 1062 (1891). Endvidere findes i Danmarks
Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger, et
udateret notat af Storck med bemærkninger vedr. inventaret.
330
De seneste trykte, kildebaserede redegørelser for
kirkerummets møblering gennem tiden findes i Bøggild Johannsen 2008a (note 89) 85 ff. og Bøggild Johannsen 2008b (note 15) 116 ff. samt Kryger (note 99) 143
ff. og Ilsted Kristiansen (note 269) 179 ff.
331
De påtales ikke af biskop Jacob Madsen ved hans
besøg i 1589, sådan som det var tilfældet mange andre
steder. Jacob Madsen 194 ff.
332
Jacob Madsen 194. Omstændighederne omkring
flytningen er dog ukendte. I Fjenneslev Kirke (DK Sorø
336 f.) blev et korbuekrucifiks flyttet for at give plads
til en lektorieprædikestol, jf. Marie-Louise Jørgensen,
Kirkerummets forvandling. Sjællandske landsbykirkers indretning fra reformationen til slutningen af 1800-tallet, 2009,
39, men der er ingen vidnesbyrd om en tilsvarende situation i Skt. Nikolaj Kirke. En eventuel forgænger for
den nuværende prædikestol kan blot have haft form af
en flytbar læsepult.
333
Således dækker betegnelsen ‘midtgangen’ i periodens skriftlige kilder over såvel det nuværende midtskibs to fag som korbygningens vestfag, mens ‘koret’
alene betegner korbygningens østfag (korforlængelsen). I den følgende inventarbeskrivelse vil genstandenes placering blive anført ved de moderne betegnelser:
midtskibet (evt. 1. (øst-) eller 2. (vest-) fag) samt koret
(evt. 1. (øst-) eller 2. (vest-) fag).
334
Om Knud Jølvers donationer se også Svendborg
Avis 2. marts 1953 samt Ilsted Kristiansen (note 269)
179 f.
335
NM. Magdahl Nielsens dagbog 9. april 1894; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest. Som medhjælpere havde Skov
gaard malerne Johannes Kragh og Niels Larsen Stevns.
En kopi af alteret med enkelte afvigelser, skåret af
sidstnævnte under Skovgaards tilsyn i 1895-96, findes
i Skovgaard Museet (inv.nr. 19.437) (tidligere i Kunstindustrimuseet, jf. Nina Dahlmann Olesen, »Biografi.
Joakim Skovgaards liv og virke«, Joakim Skovgaard, Iben
Overgaard m.fl. (red.), Viborg 2006, 156). Skitser til
alteret findes i Den Hirschsprungske Samling (inv.nr.

6004-32) samt i Kunstindustrimuseet (Danske kunstneres dekorative tegninger) (fig. 78) og i NM (fig. 79).
336
NM. Magdahl Nielsens dagbog 15. okt. 1892.
337
NM. Magdahl Nielsens dagbog 8. okt. 1892; RA.
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. kontor.
Journalsager RR 1062 (1891) (9. nov. 1893).
338
Hans Krongaard Kristensen, The Franciscan Friary of
Svendborg, Ringe 1994, 75, og samme, »Nedrivning af
klosterkirken i Svendborg – og hvad der blev bevaret«,
ÅrbSvendborg 1996, 29. Pladen nævnes ikke blandt de
genstande, kirken i 1828 modtog fra †Klosterkirken.
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
339
Avisudklip 25. april 1960 i Svendborg Byhistoriske
Arkiv.
340
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Rep. og inv.; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
341
Kirkens arkiv. Synsprot.; Ilsted Kristiansen (note 269)
195.
342
H. B. Storck tegnede beslægtede altre til bl.a.
Herning Kirke 1889 (DK Ringkøbing 435) og Skarp
Salling Kirke (Ålborg Amt, Slet Hrd.), begge udført
i farvede fliser (majolika) i samarbejde med Thorvald Bindesbøll, samt til Bjernede Kirke 1892 (DK
Sorø 363) og Tveje Merløse Kirke 1894 (DK Holbæk
2992), begge som Skt. Nikolaj-alteret skåret i træ og
malet og forgyldt i samarbejde med Joakim Skov
gaard. Inspirationen fra Valdemarstidens gyldne altre
ses i talrige kirker med alterpartier fra første halvdel
af 1900-tallet, f.eks. i Skjoldbjerg (1919-21), Grindsted (1921-23) og Stenderup (1926) (DK Ribe 2327,
2240 og 1598:), alle tegnet af arkitekt Harald Lønborg-Jensen, eller i Silkeborg Kirke (1941-43) (DK
Århus 6287), udført af maler og billedhugger Gunnar
Hansen.
343
Jacob Madsen 194. Sidefløje med malede apostle (i
modsætning til træskårne) kendes fra Jacob Madsens
beskrivelse af en †altertavle i Asperup Kirke (Odense
Amt, Vends Hrd.; Jacob Madsen 345) samt fra altertavlen i Svanninge Kirke (Sallinge Hrd.), hvor malerierne
dog er sekundære fra 1837. Jf. også Bøggild Johannsen
2008a (note 89) 77 f.
344
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rep. og inv. Heinrich Eddelien udførte desuden altermalerier til Rudkøbing
(Langelands Nørre Hrd.), Mårum (DK Frborg 1205)
og Ishøj kirker (DK KbhAmt 534) samt et maleri til
Kronborg Slotskirke (DK Frborg 630).
345
Jf. omtalen af altertavlen i H. C. Andersens dagbog 4. aug. 1830, i Niels Oxenvad, »H. C. Andersen i
Svendborg 1830 – og i 1836«, ÅrbSvendborg 1991, 86.
346
Begtrup 46; jf. også Bøggild Johannsen 2008b (note
15) 140.
347
Stikkene efter Thorvaldsens figurer i Vor Frue Kirke ses bl.a. i J. M. Thiele, Den danske Billedhugger Bertel
Thorvaldsen og hans Værker, II, Kbh. 1832.
348
Venligst meddelt af Thorvaldsens Museum.
349
Fonten var også gengivet i kobberstik i J. M. Thiele,

noter

Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, I, Kbh. 1831 (A 555). Et tilsvarende grisaillemaleri
efter et relief af Thorvaldsen er bl.a. Christen Købkes
version af Natten i Davids Samling.
350
Udateret notat af H. B. Storck i Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger.
351
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jesper Maler medvirkede også ved udførelsen af altertavlen til byens anden sognekirke, Vor Frue, i 1604, jf. LAFyn. Svendborg
Vor Frue kirkeinspektionsarkiv. Kirkeregnskabsbog 15691694. En maler og snedker af dette navn udførte i perioden 1592-1632 en lang række altertavler og prædikestole til forskellige østjyske kirker, jf. DK Århus
6634, men hvorvidt de to er identiske, eller der blot
er tale om navnefæller, lader sig ikke sikkert afgøre
på det foreliggende grundlag. Flertallet af de østjyske altertavler, der alle findes i landsbykirker, har dog
en simplere struktur med kvadratisk, søjleindrammet
midt- og topfelt, med undtagelse af †altertavlen i Ejstrup Kirke, der var tredelt med fire indrammende
søjler (DK Århus 4194).
352
KB. Kallske saml 377. 4°; Bøggild Johannsen 2008b
(note 15) 138 f.
353
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk; Kirkeinsp.ark. Rgsk. Maler Lange er muligvis identisk med maleren Johan
Lange, Fåborg, der bl.a. udførte malerarbejde på fynske
herregårde, jf. Bøggild Johannsen 2008b (note 15) 126.
354
Arbejdet udførtes af maler Hans Fr. Trabolt, der
1826 modtog et gratiale på 20 rdlr. for at have malet
altertavlen tilfredsstillende. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rep.
og inv.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
355
Samtidig stafferede han prædikestolen og orglet for
en samlet sum på 289 rdlr. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
356
NM. Magdahl Nielsens dagbog 7.-8. okt. 1892. Jf.
også brev fra Magdahl Nielsen til Storck 12. okt. 1892
og Storcks udaterede notat (note 350).
357
NM. Magdahl Nielsens dagbog 21. okt. 1892.
358
LAFyn. Sunds Hrds. Provsti. Reg. over indk. Jf. også
Bøggild Johannsen 2008a (note 89) 95.
359
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Inv.prot.; Stiftsøvr.ark.
Rgsk.
360
Særligt tydningen af femte og sjette felt på øvre
skaftled forekommer usikker. Endvidere fremgår ‘ave’
ikke, som anført i Fynsk Kirkesølv 47, men må antages
underforstået. Samtidig skal det bemærkes, at guldsmeden har præget s’erne omvendt.
361
Jf. også Bøggild Johannsen 2008a (note 89) 95. Giveren kunne da muligvis være Mette Hardenberg (†efter
1549), g.m. Markvard Rønnow til Hvidkilde (†1506)
og ejer af en gård i Svendborg; som foreslået på http:
//www.fynhistorie.dk/node/16504; besøgt 27. aug.
2010.
362
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Om Jens Jacob Samsing,
se Jonasen (note 16) 53-61.
363
Under indskriften, hen over skriftfeltets rammelinjer, er sekundært(?) graveret bogstaverne »ELAD«, må-
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ske for Jens Jacobsens hustru, Elisabeth Absalonsdatter.
Jf. Jonasen (note 16) 58.
364
Grandt-Nielsen anfører i Fynsk kirkesølv, 120, at oblatæsken er fremstillet 1693, dog uden kildeangivelse.
365
Fynsk kirkesølv 30 f. og 74, jf. også Bøje 143.
366
Stagerne i Vor Frue Kirke er dateret 1858, men må
altså være udført efter et ældre udkast. I Hansted Kirke
findes en kopi af stagerne, anskaffet 1862, som i højde
svarer til stagerne i Svendborg (DK Århus 4844).
367
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest.; NM. Brev fra Magdahl
Nielsen til Storck 25. nov. 1894.
368
Ilsted Kristiansen (note 269) 193 f.
369
LAFyn. Fyns bispeark. Sunds Hrds. breve.
370
Særlige lysestager anvendt i forbindelse med bryllupper. LAFyn. Sunds Hrds. Provsti. Reg. over indk.
371
Jølver 1942 20.
372
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Biblen, der mangler titelbladet m.m., er identificeret ud fra
oplysninger i Povl Otzen, »Illustrationerne i Frederik
den Andens bibel 1589«, Fund og Forskning XIII, 1966,
51-70, særligt s. 68.
373
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Rep. og inv.
374
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Begtrup 49.
375
I Svendborg Museum er der sket en sammenblanding, således at et fragment af et kistebeslag (nr. 3, s.
229) fejlagtigt er blevet opfattet som det nævnte låg.
376
Den almindeligst forekommende form, jf. Thomas
W. Lassen, »Chrismatorier til bare to slags olie«, Hikuin
6, 1980, 59 ff. Jf. f.eks. også DK Århus 2825 og DK
Ribe 2825.
377
Henholdsvis for (oleum) sanctum (til indvielse af
personer eller genstande), (oleum) infirmorum (til
syge og døende) og (oleum) cathechumenorum (ved
dåb eller konfirmation). Jf. KultHistLeks art. Lirtugiska
kärl sp. 625. På fig. 94 er s’et dog utydeligt.
378
Anne-Grete Thestrup, »Messehageler i Svendborg
Provsti«, ÅrbSvendborg 1991, 108-10.
379
Ifølge DaAtlas VI, 778 skænkede parret også et alterklæde 1759, men dette kan ikke bekræftes i de øvrige kilder.
380
I rgsk. anføres salg af to røde messehagler 1835, men
da hverken †nr. 5 eller †nr. 6 omtales i de følgende års
inventarier, må det formodes at være disse to, der sælges. Jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
381
Under rådgivning af Joakim Skovgaard, jf. brev fra
Magdahl til Storck 10. okt. 1894, i NM. Jf. også LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rest.
382
Jf. Oscar Reutersvärd, Paradisets källa och de gotländska
»Paradisfuntarna«. Ett bidrag till studiet av vattensymboliken
på de medeltida dopfuntarna, Borås 1967, 76, hvor fonten
henføres til type 1a,Visby-typen. En blandt mange beslægtede fonte findes i Svendborg Skt. Jørgens Kirke
(oprindelig i †Skt. Albani Kirke i Odense (DK Odense
s. 1741)); jf. også Bøggild Johannsen 2008a (note 89) 89.
383
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Fonten er undersøgt af
Annette Landen, der vurderer, at kumme og fod er
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af samme gotlandske kalksten og formentlig samtidige.
Foden er dog bearbejdet og behugget i senere tid.Venligst meddelt af Annette Landen, Konstvetenskap, Åbo
Akademi, september 2010.
384
Jacob Madsen 194.
385
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Begtrup 47.
386
Således anførte biskop C. T. Engelstoft 1865, at
‘den gamle døbefont af sten er opsat igen’, jf. C. T. Engelstoft, Kirkerne i Fyens Stift. (Tillæg til Jacob Madsens
Visitatsbog), 1853, håndskrift i NM og Olaf Olsens excerpt heraf i Danmarks Kirkers arkiv. Formentlig har
fonten dog hele tiden befundet sig i kirken. Således
noterede Høyen i 1830 (notebog VIII, 2), at han ‘ved
indgangen gennem sakristiet bemærkede en døbefont
som den i Skt. Jørgensgården’.
387
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 25. nov.
1894.
388
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 25. nov.
1894; Jølver 1942 20.
389
Antagelig ordene ‘Gott sei mit uns’, jf. ndf. Fadet,
der er beskrevet i præsteindberetningen 1755 (KB.
Kallske saml 377. 4°), omtales også af Begtrup 47, der
dog synes at blande det sammen med det dåbsfad, som
Helle Trolle skænkede 1724 (nr. 1).
390
Sophus Michaëlis, »Mogens Ballins Værksted«, Kunst
IV, 1901, 28 ff., genoptrykt i Mogens Ballins værksted,
Teresa Nielsen (red.), Vejen Kunstmuseums Forlag
2010, 101-03. Det fremgår, at kanden egentlig var en
ølkande.
391
Teresa Nielsen, »Mogens Ballins Værksted«, Mogens
Ballins værksted, Teresa Nielsen (red.), Vejen Kunstmuseums Forlag 2010, 91 f. samt oversigt over stempler i
samme 156 f.
392
Ilsted Kristiansen (note 269) 193.
393
Hans Rasmussen var angiveligt malet »med sit efter
Papistisk Muncke moede skaarne Haar«. KB. Kallske
saml 377. 4°.
394
Her gengivet efter afskriften i præsteindberetningen 1755 (KB. Kallske saml 377. 4°). I normaliseret
form lyder indskriften ‘1. Hr. Hans Rasmussen levede
1532/ 2. Hr. Christiern Clausen Skrok præst 1537 levede 1560/ 3. Hr. Mikkel Christensen levede 1568 og
1575/ 4. Hr. Mikkel Steegand døde 1580/ 5. Hr. Jens
Sørensen præst 1580 døde 1594/ 6. Hr. Poul Andersen præst 1594 døde 1597/ 7. Hr. Segud Jørgensen
præst 1597 levede 1618/ 8. Hr. Peder Wiborg præst
i 5 eller 6 år/ 9. Hr. Hans Zachariesen præst et års
tid døde 1628/ 10. Hr. Laurits Nielsen Hellevad præst
1628 døde 1677/ 11. Hr. Hans Lauritsen Hellevad vicepastor 1669 præst 1677 døde 1691/ 12. Hr. Gamaliel
vicepastor 1687 præst 1691’ (jf. Wiberg, Præstehist III,
228 f.). Jf. også DaAtlas IV 778 f. og Begtrup 47 samt
Lund Rasmussen 367 f.
395
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Inv.prot.; DaAtlas VI, 778.
396
Citeret efter afskriften i præsteindberetningen 1755
(KB. Kallske saml 377. 4°).

397
Begtrup 48; jf. også Bøggild Johannsen 2008b (note
15) 139 f.
398
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 29. okt.
1894.
399
Ved rensning af krucifikset konstateredes, at lændeklædet havde været forgyldt, og stafferingen synes således i hvert fald i nogen grad at være baseret på ældre
farvelag. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest.
400
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 16. nov.
1894; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest.
401
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 10. juli
1894. Nedtagelsen kan måske være sket i forbindelse
med forandringen af altertavlen 1835, som foreslået af
Kryger (note 99) 146 f.
402
NM. Magdahl Nielsens dagbog 14. febr. 1894 og
brev fra samme til Storck samme dato.
403
Ifølge H. F. Svendsen havde Skovgaard tegnet alle
fire evangelister ‘i hurtighed; men langt bedre, end jeg
kunne have fået dem’. Desuden havde han ‘malet et af
hovederne og givet mig nogle vink’. NM. Brev fra H.
F. Svendsen til Storck 30. sept. 1894, jf. også brev fra
Magdahl Nielsen til Storck 24. sept. 1894.
404
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Inv.prot.; DaAtlas VI, 778.
405
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rep. og inv. Storck vurderede i første omgang, at lydhimlen var fornyet samtidig
med opgangen (‘lydhimlen er ny, vist nok Chr. VIII,
og uden nogen betydning i nogen henseende’, jf. notat
i Danmarks Kunstbibliotek (note 350), og ‘lydhimmel
og trappe er fra Christian VIII’s tid og i meget dårlig
stand’, jf. RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. kontor. Journalsager RR 1062 (1891)). Efter alt
at dømme har der dog blot været tale om en modernisering af den oprindelige himmel.
406
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Prisen for ornamenterne
var 12 rdlr.
407
Samtidig med altertavlen og orglet, jf. note 355.
408
Overslag 21. sept. 1894 og regning 15. dec. 1894
fra F. Oxelberg omfattede ‘reparation af prædikestolen
med ny underdel, ny trappe med panel samt afslutningspiedestaler, nyt underpanel ved lydhimlen med
reparation af denne’ for 845 kr. samt billedskærerarbejde for 65 kr. Regning fra dekorationsmaler H. F.
Svendsen omfattede ‘rensning og restaurering i guld
og farver i den oprindelige skikkelse samt maling af
4 evangelister. Panel mellem himmel og prædikestol
med det danske våben, opgangen til prædikestolen
med panel ind- og udvendigt samt bunden af prædikestolen, alt malet for nyt i stil med prædikestolen’. Der
synes således næppe at være udført en helt ny lydhimmel som anført i Kryger (note 99) 172 f.
409
Bøggild Johannsen 2008b (note 15) 116 f.; Jensen,
Snedkere 68, dog uden kendskab til, at de nævnte eksempler fra Rørup og Gelsted udgjorde (dele af ) den
genbrugte Odensestol, jf. DK Odense 577.
410
Jf. note 405.
411
NM. Indb. ved Rolf Graae 1959. De borttagne bæn
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ke fra sideskibene opbevares i tårnets andet mellemstokværk.
412
Pilasterudsmykningen blev fjernet, før materialet
blev genanvendt. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest.
413
Det synes at have været vanskeligt at få afsat disse
otte stader; flere af dem blev først bortfæstet i slutningen af 1740’erne, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Inv.prot.
414
Ud over de 1702 opstillede stole i nordre sideskib
omtaler planen også stole i søndre sideskib. Ingen af
de bevarede oversigter over stolestader eller andre oplysninger i kirkens regnskaber tyder dog på, at der har
været stolestader i søndre sideskib; derimod har det
været møbleret med løse bænke (jf. †bænke nr. 2-4).
415
NM. Magdahl Nielsens dagbog 5. okt. 1892 og 7.
jan. 1893.
416
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Inv.prot.
417
Det fremgår ikke entydigt, om den var indrettet i
det første eller det sidste stade i rækken. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
418
Hans Dau havde udført stolestader til Ribe Domkirke, delvis efter tegning af arkitekt H. C. Amberg
(DK Ribe 450 f.).
419
Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol«, Kirkens Bygning og Brug, 113.
420
Ilsted Kristiansen (note 269) 190.
421
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Rektor ved latinskolen var tillige degn i Skt. Nikolaj
Kirke, jf. Olsen 1919 140.
422
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Peder Pedersen Hovenbech var søn af Anna Margrethe
Helverskov og hendes første ægtemand Peder Hansen
Hovenbech.
423
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og Inv.prot.; Stiftsøvr.ark.
Rgsk. I Inv.prot. er noteret, at stolen kaldes »de Fuxers
stol«. Muligvis er den identisk med jomfru Vita Bierings
stol (jf. †lysekrone nr. 1, †begravelse nr. I,3), som oberstløjtnant Fuchs enke som arving betalte for i 1730.
424
Stolen var placeret på sydsiden af mandsstolene under den »3. Sybe«, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. og
Inv.prot.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
425
Madsen (note 145) 360.
426
Ilsted Kristiansen (note 269) 189.
427
NM. Brev fra Magdahl Nielsen til Storck 12. okt.
1892 og 20. nov. 1894; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest.
428
NM. Indb. ved Rolf Graae 1959.
429
Blokken er første gang omtalt i inventarlisten fra
1576 sammen med †pengeblok. Året forinden noteredes i kirkens regnskaber, at kirkeværge, styrmand
Henrik Friis’ enke aflagde regnskab for fem års blokkepenge. LAFyn. Sunds Hrds. Provsti. Reg. over indk.;
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
430
To nyere skilte, opsat over blokkene, kundgør, at den
ene er til Folkekirkens Nødhjælp, den anden til Menighedsplejen.
431
Blokken, der er beskrevet som ‘en gammel sparebøsse af træ med jernbeslag’, indeholdt angiveligt ‘en
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brakteat’. Blokken blev tilsyneladende kasseret. Magdahl Nielsens dagbog 27. okt. 1893, i NM.
432
Ilsted Kristiansen (note 269) 192.
433
Bankfuldmægtig Knud Jølver, København, bidrog
til orgelanskaffelsen med en større donation, jf. Svendborg Avis 30. aug. 1967.
434
Jacob Madsen 194 (26. marts 1589). Med ‘ufærdigt’
hentydes antagelig til positivets mangelfulde tilstand.
435
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I regnskabet for 1676
og de følgende år anføres det, at der er indkøbt kul
til orgelværket, dvs. til det kulbækken, hvor organisten på kolde vinterdage kunne blødgøre sine fingre.
Ifølge Bro-Jørgensen 427 omtales en organist første gang
i 1663. I kirkeregnskabet 1638-41 pålægges det kirkeværgerne at ‘føre bevis på, hvilke penge der er foræret
til orgelværks bygning og endnu ikke er indkommet’.
Det fremgår ikke, om der blev anskaffet et orgel til
kirken på dette tidspunkt, eller om orgelkøbet måtte udskydes på grund af de åbenbare vanskeligheder
med at få de optegnede bidragydere til at betale. Selve
orgelanskaffelsen ses ikke nævnt i kirkeregnskaberne,
hvilket vel må skyldes, at den har fundet sted uden
udgift for kirken.
436
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Svane døde under arbejdet og blev gravsat i kirken (under orgelværket) den
3. juli 1722.
437
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Orgelbyggeren omtales som »Fidsker i Skaarup«. Denne udførte desuden
mindre reparationsarbejder 1772, 1786 og 1792. I forbindelse med orgelreparationen 1781 blev bælgehuset
beklædt med brædder.
438
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Reparationen bekostedes
delvis af frivillige bidrag.
439
Begtrup 47.
440
Ved orgelleverancen 1849 overtog orgelbygger P. M.
Gudme det gamle orgel som en del af betalingen. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneord. sager.
441
Gudme oplyser 5. nov. 1832, at alle udvendige piber
bør forsølves. Åbenbart var der tale om ældre piber
med stort blyindhold. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
442
Orglet indviedes 12. august 1849, jf. Svendborg
Amtstidende 14. august 1849.
443
Tilbud af 11. februar 1848 fra P. M. Gudme på levering af nyt orgel. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneord. sager.
444
Denne stemme var indsat ud over kontrakten,
åbenbart som en gave fra orgelbyggeren.
445
Denne stemme omtales i tilbuddet som »Gedacht
eller Hohlflöte 8 Fod«; af ombygningstilbuddet 1875
fremgår det imidlertid, at der var tale om en gedakt.
446
Basunstemmen fungerede ikke tilfredsstillende, hvor
for Gudme i 1860 forandrede pibernes konstruktion.
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
447
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneord. sager. Gudmes arbejde 1863 bestod i en mindre omdisponering samt i
etableringen af en trinbetjent svelleanordning for manual II’s pibeværk. I Manual I forandredes et 1 fods
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Fig. 143. (†)Orgelfacade, 1894 (s. 206). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – (†)Organ facade, 1894.
register til en Tertz 13/5 Fod og Viola di Gamba 8 Fod
forsynedes med nye ‘mundstykker’ og omintoneredes
i en blødere stil. I manual II blev den halvdækkede
Rohrflöte 4 Fod omdannet til en heldækket stemme.
448
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Gudmes arbejde 1875
bestod først og fremmest i tilbygningen af en Fugara
8’ (antagelig i manual I) og en udskiftning af pedalets
Octav 4’ med en Gedacht 8 Fod.
449
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneord. sager. Det blev nødvendigt at udvide pulpituret for at skaffe plads til det
nye orgel, og arbejdet med udvidelse og ‘forskønnelse’
af pulpituret blev udført af orgelbyggeren. Orgelbyggerfirmaet A. H. Busch & Sønner overtog de brugbare
dele af Gudmes orgel som en del af betalingen for leverancen af et nyt instrument; resten indgik i en auktion 10. dec. 1892 over affald fra orgel, orgelpulpitur,

bjælkelag i tårnet mv. NM. Magdahl Nielsens dagbog
28. nov. og 10. dec. 1892.
450
Orgelfacaden i Assens var tegnet af orgelbyggeren,
og dette synes også at være tilfældet for Svendborgfacadens vedkommende.
451
Samtidig med altertavlen og prædikestolen, jf. note
355.
452
Ved indvielsen 1894 var ikke alle orglets stemmer
spilbare. Først året efter stod instrumentet færdigt. Kirkens arkiv. Synsprot.
453
Dispositionen gengives efter Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927, suppleret med oplysninger fra
orgelbygger Eggert Frobergs ombygningstilbud 29.
juni 1933 (kopi i Den Danske Orgelregistrants arkiv).
Registernavnene er korrigeret i henhold til registerskiltene i det magasinerede spillebord (fig. 144).
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454

Dispositionen gengives efter Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944. Registernavnene er dog korrigeret i henhold til registerskiltene i det magasinerede
spillebord (fig. 144).
455
Registerskiltet (tidligere tilhørende Manual I) bærer påskriften »Octav 4 Fod«.
456
Oplysninger vedr. kopler, aktion og vindlader er
venligst meddelt af afdøde organist og kantor Bendt
Gammeltoft-Hansen.
457
Dekorationsarbejdet blev udført af H. F. Svendsen,
København, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest. Yderligere
oplysninger vedr. kirkens orgler findes i Den Danske
Orgelregistrant samt i Olesen (note 268) 198-250.
458
NM.; Kirkens Arkiv. Synsprot. Udsmykningen blev
bekostet af Knud Jølver.
459
Ilsted Kristiansen (note 269) 194 f.
460
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Inv.prot. Tavlens karakter kan
ikke bestemmes nærmere; der kan være tale om en salmenummertavle, et maleri eller måske et †epitafium.
461
Ved moderens side ses døtrene Barbara Cathrine,
*1679, og Margrethe Sophie, *1694.Ved faderens side
sønnerne Jens, *1682, Jørgen, *1684, Niels, *1686,
Knud, *1688, Ditlev, *1690, Mogens, *1691, og Peder,

Fig. 144. Spillebord til †orgel nr. 4 (s. 206). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Console for †organ no. 4.
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*1692. I forgrunden til venstre tre børn, der døde som
spæde, Birte, * og †1680, Margrethe, * og †1687, og
Andreas, * og †1696. De afdødes identitet er fastslået
af lokalhistorikeren Hans Rasmussen på baggrund af
opslag i kirkebogen for Landet og Bregninge, jf. H.
Rasmussen, »Det saakaldte Morsingske (rigtigere Lucoppidanske) Familiebillede i Nicolai Kirke i Svendborg, PersHistT 4 rk. 1 bd. 1898, 164.
462
Maleriet blev samtidig restaureret. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rep. og inv.
463
H. C. Andersen blev under et ophold i Svendborg
i august 1836 fascineret af maleriets personkreds. I sin
nøgleroman, Kun en Spillemand, fra 1837 lod Andersen
drengen Christian, forfatterens alter ego, genfinde sine
egne træk i den lille dreng med rosen, som står næstforrest blandt sønnerne, den ‘mindst kønne, mellem
disse smukke børn’. Oxenvad (note 345) 84 ff.; Bøggild
Johannsen 2008b (note 15) 131.
464
Formentlig ‘pinxit’ (‘har malet (det)’), jf. indb. ved
N. J. Termansen 1947, i NM. Rasmussen (note 461) har
(fejlagtigt) læst årstallet som 1696, og det er dette årstal,
der oftest gengives i litteraturen.
465
Om maleren Thomas Jacobsen Westerholt se Aage
Fasmer Blomberg, »Nogle Kontrafejere i Odense i 17.
og 18. Aarhundrede«, FyÅrb 1942-46, 456 ff. Thomas
Jacobsen har malet altertavlen i Odense †Gråbrødre
Klosterkirke (DK Odense 1563 f.).
466
Oplysningerne i giverindskriften bekræftes af en
indførsel i Skt. Nikolaj kirkebog i forbindelse med Johanne Morsings død 1776, jf. Rasmussen (note 461),
163 f. Indskriften har imidlertid givet anledning til den
misforståelse, at de portrætterede var præsten Christen
Morsing og hans familie, jf. bl.a. Begtrup 49. Høyen,
notebog VIII, 2 (1830) anfører, at ‘det skal hidrøre fra
en Lucoppidan på Tåsinge’, men dette blev først almindelig kendt med Rasmussens artikel.
467
Flere forhold taler for, at maleriet ikke oprindelig
var tænkt som et epitafium til ophængning i kirken.
Deriblandt fraværet af de religiøse motiver, der sædvanligvis indgår i epitafiemalerierne, ligesom en berettende indskrift om de afdøde savnes, om end det
ikke fuldstændig kan udelukkes, at den kan have været
anført på den oprindelige ramme. Maleriet adskiller
sig også ved selve sin fysiske størrelse og form fra de
vanlige epitafiemalerier, der udover at være mindre
også snarere er højrektangulære, ovale eller kvadratiske. Nævnes må endelig, at Christian V i 1682 (7. nov.)
udstedte et forbud mod portrætmalerier på borgerlige epitafier, jf. Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af
Dokumenter, Breve og andre kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728, 7, O. Nielsen (udg.),
Kbh. 1886, 17 ff. (§ 25). En ophængning af maleriet
som epitafium i sognekirken ville stride mod loven,
om end det dog er uvist, hvorvidt bestemmelsen blev
håndhævet.
468
Rasmussen (note 461) 163 f.
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Høyen, notebog VIII, 1830, 2; LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rep. og inv.
470
DaAtlas VI, 779.
471
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Installationen af gasbelysningen blev delvis finansieret af midler indsamlet
blandt menigheden, hvoriblandt sognepræst E. F. V.
Warburg og søskende tegnede sig for 50 rigsdaler, som
skulle anvendes til anskaffelse af den ene kandelaber,
jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneord. sager (jf. sygesæt nr.
2 m.m.).
472
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneord. sager; jf. også Henningsen, Kirkeskibe 154; Henning Thalund, »Kirkeskibe
i Svendborg provsti«, ÅrbSvendborg, 1985, 73; Thalund,
Kirkeskibe 78.
473
Avisudklip 9. juni 1947 i Svendborg Byhistoriske
Arkiv.
474
Kirkens arkiv. Synsprot. Arbejdet blev udført af sned
kermester Hans Kristian Petersen og malermester
Ludvig Larsen, jf. avisudklip 6. og 9. juni 1947 i Svendborg Byhistoriske Arkiv.
475
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rest.; Olsen 1919 89.
476
Avisudklip i Svendborg Byhistoriske Arkiv.
477
Således anført i kirkens inventarium, LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Begtrup, 46, anfører, at værket kunne gå
i otte dage.
478
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rep. og inv.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Begtrup 46 anfører fejlagtigt, at der også var en urskive
mod vest, jf. fig. 4 og 15b.
479
LAFyn. Sunds Hrds. Provsti. Reg. over indk.; Jacob
Madsen 194. Den sidste klokke kan muligvis have
hængt i en klokkekvist på korets sydtag. Herpå tyder
et rebhul i korhvælvets sydkappe, jf. Bendt Gammeltoft-Hansen, »De glemte klokker«, ÅrbSvendborg 1983,
62 ff.
480
Uldall, Kirkeklokker 286 (nr. 699).
481
Olsen 1919 89.
482
Uldall, Kirkeklokker 253 f. (nr. 700). Henrik de
Campen var virksom i Gadebusch i Mecklenburg
og i Lübeck i 1500-tallets første årtier. De Campenklokker findes i det nuværende Danmark i øvrigt i
Vallekilde (DK Holbæk 2504 f.), Bogense (DK Odense
2177) og Næstved Skt. Mortens (DK Præstø 152), jf.
Uldall, Kirkeklokker 249 ff.
483
Gammeltoft-Hansen (note 479), 62 ff., vurderer, at
den oprindelig er en udvendig østklokke.
484
Uldall, Kirkeklokker 258 (nr. 698). Der er bevaret et
stort antal klokker støbt af Johannes Fastenowe i årene
1511-22, se Uldall, Kirkeklokker 254 ff. samt Bendt
Gammeltoft-Hansen, »Klosterets klingende klenodie«,
ÅrbSvendborg 1996, 39 ff.
485
NM. Magdahl Nielsens dagbog 9. nov. 1892 og brev
fra samme til Storck samme dato; Olsen 1919 88 f.
486
DaAtlas VI, 777.
487
KB. Kallske saml 377. 4° anfører støbeåret 1575, hvilket gentages i DaAtlas VI, 777 og Begtrup 46. Høyen,
notebog VIII, 1830, 2, anfører årstallet 1576 sammen

med støbernavnet. Der er bevaret talrige Benninckklokker i Danmark, jf. Hans Nyholm, Kirkeklokker i
Danmark, Odder 1996, 105 (nr. 76).
488
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Allerede i 1576-inventariet blev den omtalt som ‘mådelig’.
489
Hans hustru Karen Jepsdatter Sparre blev 1621 noteret endnu at skylde 5 sletdaler for hans begravelse.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
490
Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, Anne
Riising og Mogens Seidelin (udg.), Odense 1991, 22.
Christen Høeg er begravet i Tistrup Kirke (Ribe Amt),
jf. DaAdÅrb I, 41.
491
1680 blev kaptajn Nordermann begravet i †Klo
sterkirken og måtte, da han boede i Skt. Nikolaj Sogn,
betale en afgift til kirken på 16 rigsdaler. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
492
Kun Inger Valkendorfs gravsten (nr. 2) beskrives,
men er ikke identificeret, da den nederste del med
indskriften lå skjult under alterskranken. LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07.
493
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Om
genanvendelse af gravsten generelt se Vibeke Michelsen,
»Genbrug af gravsten«, Kirkens bygning og brug, 181 ff.
494
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. I alt ti †epitafier blev
solgt på auktionen sammen med †gravudstyr i form
af tre sabler, tre forgyldte kårder og fem ‘felttegn’ m.m.
LAFyn. Svendborg byfoged. Auktionsprotokol 1801-15.
495
Alene i forbindelse med istandsættelsen 1824 blev
der udført 11 gravsten af kirken. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. I Svendborg Museum
(SOM inv.nr. 7.516) er bevaret et fragment af grå
kalksten, 44×32 cm, med udhuggede konturer af et
skjold hvori to kar- eller klokkelignende genstande
samt vistnok nogle initialer »FS:G«(?) og cifrene »76«
(eller »70«). Stenen, der er fundet i en privat ejendom
i Sankt Nicolai Gade, kan være en bygningssten eller
muligvis have været anvendt som gravsten, jf. også
Jens Vellev, »Billedhuggeren og arkitekten. Omkring
gravstenene for to Horsens-kunstnere: Jens Hiernøe
og Anders Kruuse«, i Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, Hugo Johannsen (red.), Herning 1990,
251 ff.
496
I forbindelse med de †gravsten anvendes de historiske betegnelser, således at ‘koret’ alene betegner
korbygningens østfag, ‘midtskibet’ såvel korbygningens
vestfag som midtskibet. Jf. også note 333.
497
NM. Magdahl Nielsens dagbog 5. juli 1894.
498
Madsen (note 145) 360. Det kan ikke fuldstændig
udelukkes, at graven er identisk med nr. 1.
499
Ægteparret Borring blev begravet i †Klosterkirken
henholdsvis 4. juli 1742 og 11. febr. 1773, jf. LAFyn.
Præsteark. Kirkebøger.
500
I forbindelse med hustruens begravelse præciseredes, at graven fandtes i nordsiden af Klosterkirkens kor
lige ved alteret, ‘lige for den i østre ende indmurede
sten’. LAFyn. Præsteark. Kirkebøger.

noter
501

Dette år betalte hustruen for at indmure en sten
over gravstedet, som fandtes ‘inden i dåben’, dvs. inden
for dåbsgitteret. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; DaAtlas VI,
780.
502
Samtidig udførte han lignende udsmykning omkring
altertavlen og ved orglet. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
503
LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07.
504
Indskriften er gengivet i MarmDan 234 og KB.
Kallske saml 377. 4º; jf. også LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07 og DaAtlas VI, 780.
505
LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07. Peder
Tygesen betalte samme år for sin mors begravelse i
midtskibet og bemalingen af epitafiet skal formentlig
ses i sammenhæng med dette. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
506
LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07; KB.
Kallske saml 377. 4º.
507
LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07; DaAtlas
VI, 780.
508
LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07. Epitafiet var endnu i kirken 1823, jf. Begtrup 48.
509
NM. Magdahl Nielsens dagbog 29. april 1893; brev
fra Magdahl Nielsen til Storck 30. april 1893.
510
Ægtemandens gravsten, hvorpå parret er udhugget, og hvor også Inger Valkendorfs navn samt dødsår
(sekundært tilføjet) læses, findes i Nørre Søby Kirke
(Åsum Hrd., Odense Amt) (Jensen, Gravsten nr. 219).
511
Om Inger Valkendorfs gravsten, se også Bøggild Johannsen 2008b (note 15) 110 ff.
512
Jensen nævner muligheden af, at stenen er udført
i et samarbejde mellem den såkaldte Odense-Ornamentist (kvindefiguren, pilastrenes akantus) og Hans
Maler (arkadens form, evangelistsymbolerne og våbenskjoldene), men ender med at placere den blandt
Roskildeværkstedets tidlige værker (Gravsten II, 207).
513
NM. Indb. ved J. B. Løffler 1889.
514
Dette år erhvervede Poul Rasmussen Bosen et begravelsessted i kirken med tilladelse til at lægge en sten
over det. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
515
Bodil Friis blev ikke begravet i Skt. Nikolaj Kirke,
men hvilede sammen med sin anden ægtemand, kgl.
konfessionarius Peder Jespersen (†1714), i Holmens
Kirke (DK KbhBy 2, 149 ff. og 170 f.).
516
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Inv.prot.; KB. Kallske saml 377.
4º.
517
NM. Magdahl Nielsens dagbog 29. april 1893.
518
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det kan ikke udelukkes,
at monumenterne er identiske.
519
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Inv.prot. Jørgen Pedersen
Lucoppidan var næstældste søn af sognepræst Peder
Jensen Lucoppidan. Han ses som stor dreng stående
som nummer tre fra venstre i bageste række på familiens portræt, jf. maleri s. 207 med fig. 115 og note
461.
520
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Stenen omtales af Begtrup
48 sammen med en gravsten over borgmester Mads
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Tønnesen Rosenberg, †1756 (jf. også DaAtlas VI, 779
f.). Rosenberg blev dog begravet i †Klosterkirken, jf.
LAFyn. Præsteark. Kirkebøger.
521
Den vigtigste kilde til begravelserne er kirkens
regnskaber, men det fremgår sjældent direkte, om en
begravelse er muret eller ej. Eksempelvis betalte Niels
Kremer, Peder Christensen Øboe og Didrik Nielsen hver 30-40 daler for gravsteder i kirken i årene
1638-41 (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk). Efter prisen at
dømme er der tale om murede begravelser, men deres
beliggenhed kendes ikke, og det kan ikke afgøres, om
de er identiske med nogen af de nedenfor beskrevne.
Det er fristende at identificere Didrik Nielsen med
ritmester Ditlev Nissen, som 1654 blev nedsat i en begravelse i koret (nr. I,2), og over hvem var opsat to
faner (†gravudstyr s. 229). Han blev 1641 noteret at
skylde 30 daler for sin hustrus begravelse, og kan være
den tidligst kendte ejer af †begravelse nr. I,2.
522
En optælling på basis af kirkens regnskaber viser, at
mindst 135 børn og voksne blev begravet i søndre sideskib i perioden 1689-1804, mod ca. 50 i midtskibet
og ca. 15 i nordre sideskib. I optællingen tages forbehold for, at terminologien varierer (således kan betegnelsen ‘ved prædikestolen’ formentlig både dække
over en begravelse i ‘den store gang’ (dvs. midtskibet)
og i ‘den smalle gang’ (her tværgangen ved prædikestolen).
523
Tre lig blev overført til kirkegården. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneord. sager. Ved udgravning til fyrkælder
1894 fandtes rester af begravelser i form af murværk af
små sten. Gravene var fyldt op med grus, og der blev
ikke fundet nogen lig. NM. Magdahl Nielsens dagbog
19. jan. 1894.
524
Begtrup 49.
525
NM. Magdahl Nielsens dagbog 20. okt. 1892.
526
Det kan ikke udelukkes, at nogle af disse er identiske, ej heller, at der har været flere end de her anførte.
Opslag i kirkebøgerne for Skt. Nikolaj Sogn kan muligvis bidrage til at kaste lys over begravelsernes historie, men det har ikke været muligt at foretage en
systematisk gennemgang i denne sammenhæng. Af
kirkeregnskaberne fremgår, at en af begravelserne o.
1800 var ejet af Anders Pedersen Aarslev, en anden af
Lars Graaes mor. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
527
HofmFund VI, 51 f. Betegnelsen ‘kapel’ er i de
samtidige kilder benyttet om sideskibene (nordre og
søndre kapel), men må i denne sammenhæng antages
at referere til koret.
528
Gift med Anne Katrine Nielsdatter, der sammen
med sin mor og bror samlede Nielstrup, hvoraf Niels
Lauridsen havde ejet en part.
529
DaAtlas VI, 779; LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb.
1706-07.
530
Formentlig her. For åbning af graven blev der betalt
3 sletdaler, 3 mark og 220 mursten, LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. Inv.prot.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Hans Frick blev 1729 præst i Nyborg, hvor han døde
1746. Wiberg, Præstehist 2, 467.
532
To halve †gravsten, som lå på stedet, blev flyttet ned
i kirken. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
533
Kirken måtte betale for rengøringen, da Løvenhjelms arvinger ellers ville lade ham begrave i †Klosterkirken. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Kirkeinsp.ark. Rgsk.

534

Seidelin købte plads til sin hustru i en muret begravelse i midtskibet, muligvis denne, som netop var
sat i stand, og som der tilsyneladende ingen ejer var til.
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
535
Her dog fejlagtigt registreret som låget fra et (†)(?)
oliegemme, jf. også note 375.
536
Tilsvarende skjolde fandtes i Vor Frue Kirke, jf. BroJørgensen 878.
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st nikolaj church
english summary

HISTORY. The church is situated on the southern edge of the medieval town. The earliest parts
of the building now standing (the west section
of the chancel and the three-aisled basilica) were
probably constructed in the first half of the 13th
century to replace a †church built of granite in
the 12th century. The church is mentioned for
the first time in 1362, when its priest was one
of several witnesses. Indirectly, however, it is referred to before that, in a document from 1337
which mentions ‘both our parish churches’, i.e.
St Nikolaj and Vor Frue (Our Lady). The church
is dedicated to the patron saint of merchants and
seafarers, St Nicholas.
	After the Reformation the church had very
little income, and by the end of the 17th century the building was in poor condition. In 1824
some rebuilding was undertaken by the architect
Johan Hanck, and in 1892-94 a comprehensive
restoration, carried out under the direction of architect H. B. Storck, gave the church the form
and appearance it has today.
	Apart from some years at the beginning of the
17th century, the island of Thurø belonged ecclesiastically to the parish of St Nikolaj until 1860,
and in the years 1541-1637 the villages of Kirkeby and Lunde were annexed to the church. The
right of patronage belonged, both in the Middle
Ages and later, to the king. From 1541 onwards
the vicar of the parish and the curate each held
a weekly sermon in the †Greyfriars monastery
church (cf. p. 74), and in 1645 the vicar made an
agreement with the owner of Thurø to provide
services at the island’s church also.
MEDIEVAL ALTARS. Written sources from the
late Middle Ages and the period immediately after the Reformation mention four altars in addition to the main altar, but the church might have
had more altars than those mentioned. The main

altar was probably dedicated to St Nicholas. St
Birgitta’s Altar was located in the apse of the south
side-aisle, where the †altar table was reconstructed in connection with the restoration of 1892-94
on the basis of archaeological findings (fig. 64). St
Gertrude’s Altar was correspondingly placed at the
east end of the north side-aisle. The church also
contained a so-called Calendæ Altar (Guild altar)
and an Our Lady Altar. An †altarpiece figure of
Mary and Child may possibly have come from
the latter.
The Surroundings of the
Church
St Nikolaj Church is situated in the southern rim
of the medieval town of Svendborg, on two main
streets, Gerritsgade/Brogade and Møllergade/
Korsgade. Sankt Nicolai Gade, the street on the
west side of the church, was constructed as late as
1901, and part of the churchyard was taken up for
that purpose. In Korsgade, the street to the east,
there are two buildings that are situated close to
the church, one of them only 5 m from the east
gable-wall of the church and within what was
previously part of the churchyard. Surrounding
the church the former churchyard – particularly on the west side – functions as a small open
area. Most of the church was built on a plateau
which falls from the west/northwest towards the
water in the east. Originally the mound was a
high landmark in the topography of the town, although this is not evident today, since the church
now lies in a hollow, as a result of the ordinary
growth of culture layers. The level of the church
relative to the surrounding site has been further
distorted by two attempts to lower the surrounding ground-level in order to expose the base of
the church. This happened in connection with
the restoration of 1892-94, and again in 1995.
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The †Churchyard
The boundaries of the area covered by the churchyard
in the past are known from archaeological excavations, with respect to the north, east and south
boundaries, where remains have been found of
both the churchyard wall and burials.To the north
graves have been found, along with remains of
a boulder-built dyke on the south side of Gerritsgade. On the east side of the church, excavations in Korsgade revealed an area very close to
the church where there were graves. Near there,
but further to the east, traces of settlement were
found, and these are thought to mark a transition between churchyard and town.To the south,
posts have been found from an early fence and a
churchyard wall of later date that corresponds to
the present-day boundary of the churchyard.The
medieval boundary to the west is not known. Despite the absence of written sources that describe
the location of the boundaries of the churchyard,
the extent of the churchyard in the Middle Ages
is thus reasonably identifiable, and the total area
can probably be said to be around 3,000 m².
Today the church is surrounded by a wrought
iron railing with a simple shape (on the north,
west and south sides), and/or a hedge (on the
west and south sides), but it also has open access,
to the northwest at the corner of Gerritsgade/
Sankt Nicolai Gade, to the surrounding areas.
Here there are steps leading down to the area
laid out in 1995.
The medieval †entrances to the churchyard
are not known, but in 1685 three gates to the
churchyard are mentioned. There may also have
been a fourth entrance, however. Today there are
entrances from the northeast, south and west via
openings in the railings.
†Portals in the churchyard wall are only referred to a few times in the written sources, but
there was possibly a portal in the north churchyard wall out towards Gerritsgade.
Today the church is surrounded by a cobbled
paving from 1995. In written sources there are several references to a stone paving in the churchyard.
Subdivisions of the churchyard and burial charges.
There is not much information available about

the way the churchyard was divided up. In the
Middle Ages the north side, contrary to custom,
seems to have been the most attractive, and a possible reason for this is that that side faced towards
the town. The subdivision of the churchyard
seems to have changed after the Middle Ages,
perhaps in step with the expansion of the town.
At any rate, in 1753 the area for the poor was
situated to the north of the church. During the
archaeological excavations carried out in 1995
no evidence was found, however, that the graves
of the 17th-18th centuries on the south side of
the church were of a higher social status than
those on the north. And on the west side there
was only one grave found that showed clear signs
of higher social status.
Buildings in and around the churchyard. The pre
sent parish hall is situated on the south side of the
churchyard, in Sankt Nicolai Kirkestræde.
†Buildings. The medieval vicarage was possibly
situated to the south of the church. In the 1990s,
in Kyseborgstræde, south of the church, the remains were found of some boulder foundations
with brickwork that can be dated to the late Middle Ages; this may be from the medieval vicarage.
For a time the vicar lived at the corner of Gerritsgade and Badstuestræde, in a house that was
donated to the church in the year 1800. In 1898
the architect Johannes Magdahl Nielsen was responsible for the building of the new vicarage in
Sankt Nicolai Gade, on a site that had been part
of the old vicarage garden. The †school was originally sited south of the church, but at the time
of the Reformation it was amalgamated with Vor
Frue Church’s school and housed in a wing of
the former Greyfriars monastery. After the demolition of the porch which in the 19th century had
contained the mortuary chapel, for a time there
were plans to build a detached mortuary in the
churchyard. Storck did not like that idea, however,
since his plan was to allow the church to stand
free of its surroundings, but a proposal was in fact
prepared in the autumn of 1892. The plans were
then shelved, but the idea was still in consideration both in 1914 and in 1929. It was rejected, by
the National Museum among others, for the same
reason that Storck had used to argue against it.

english summary

In 1866, when the church’s first heating system
was installed, it was necessary to have a †boiler
house. The boiler house was placed to the south
of the church, but was pulled down in connection with Storck’s restoration. The heating plant
was moved down to the new cellar under the
chancel. At the intersection of Kyseborgstræde
and Sankt Nicolai Gade, during monitoring of
district heating work in 1993, traces of a brick
kiln were found; it had been in use before the
construction of the medieval Kyseborgstræde.
The kiln should probably be dated to some point
in the first half of the 13th century, and it can
therefore be surmised that it provided the nearby
church construction with bricks.
BUILDING. St Nikolaj Church in Svendborg
is a late Romanesque brick church, built to the
traditional pattern (fig. 29). The chancel has two
sections, of which the easternmost is an extension. The central nave has two sections, each
corresponding to two sections in the side-aisles.
The vestry and tower were added later, as was
the †porch.
The appearance of the late Romanesque church
from the first half of the 13th century as it stands
today is the result of two comprehensive restorations. In 1824 the church was rebuilt in neoGothic style with stylistic features it had probably
never previously had. The restoration of 1892-94
attempted to take the building back to a more
authentic earlier state, but with extensive refacing
of the old masonry.
The present church no doubt contains traces
of an older †boulder-built church of Romanesque
type with an apse, chancel and nave. The remains
of that building can be seen in the lower part
of the chancel, both in the inside and outside,
and in the east gable-wall of the chancel extension rounded base-stones from the †apse can be
seen. The present base of the church seems to
have been re-used from that church, which must
thus have been from the 12th century. In the first
quarter of the 13th century, however, work started on rebuilding the old church in brick, inspired
by the trends to be seen in the late Romanesque
church-building in northern Germany, for in-
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stance in Lübeck Cathedral. The building plans
seem to have been changed several times in the
course of this work, to judge by evident halts in
the building-work and the use of different designs in individual segments (fig. 34). The nave
and side-aisles had additions built, in two phases,
extending them from the east towards the west,
and they demonstrate simpler styles than those
used in the chancel. Finally the apse was torn
down and replaced by a chancel extension, at approximately the same time that the building on
the west side was completed in c.1250. The two
gable walls at any rate contain triform windows
which are rather similar, and the whole church
was also given a Romanesque frieze below the
cornice. The original west gable of the church
had a decoration of saw-tooth friezes which
now can only be seen from the tower. Plans were
probably drawn up – and possibly also implemented – to construct vaulting in the chancel
and nave. The vaults would have been of a different type from the present ones.
Late medieval additions. Immediately after the
building was finished, or shortly thereafter, possibly around 1300, vaults were constructed in the
eastern section of the nave. Presumably this was
soon followed by vaults in the west section of
the nave, the chancel and the chancel extension.
Probably in the 15th century a vestry was built,
in two storeys, on the north side of the chancel
extension, with access to it – at any rate during
certain periods – both from the church and from
the outside (fig. 67). In the first half of the 16th
century the large west tower was added (fig. 6). In
1763 the tower was given a new spire, which is
still there today. A †porch in front of the chancel’s
late Romanesque north portal may have been
late medieval, but it is also possible that it was not
added until later. Between this †porch and the
vestry there was for a period a †store-house, or possibly just a partitioned-off area around the †porch,
which at one time functioned as a store-house.
What is certain is that the church has undergone many alterations in the course of time, and
only some of them can be traced in the written
sources. The late Romanesque windows, for instance, appear to have been replaced even before
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Johan Hanck’s rebuilding in 1824 (fig. 2). At that
time extensive rebuilding was carried out in the
church, providing it with distinctly Gothic features, including large pointed windows and doors.
The Romanesque frieze on the chancel and nave
disappeared, together with the cornice, and the
slope of the roof of the side-aisles was changed.
In the interior the rounded arches were to some
extent changed to pointed ones, for example the
two western arcade arches on both north and
south sides, between the nave and the side-aisles.
These were originally round-arched, while the
eastern arcades of the nave were pointed. The
appearance of the church after this rebuildingwork is known in part from paintings and in part
from the drawings by architect Henrik Wandall
in preparation for the following restoration (figs.
10-15). In addition there are a number of photographs from the end of the 19th century, taken
before and during Storck’s restoration.
Restoration of 1892-94 by Hermann Baagøe Storck
(fig. 23). In connection with some minor restoration work carried out in the 1880s it became
clear that the church was in need of large-scale
repair. Architect Storck put forward a proposal in
1886 in which he suggested that at the same time
the building should be restored to the appearance
it originally had, but retaining the late medieval
additions of the vestry and the tower.The restoration work was carried out in the years 1892-94,
and included removing the old plaster so that the
red brick of the church walls was revealed. This
allowed the decoration of the chancel to be clearly visible once more, and the parts of it that were
missing were reconstructed. Windows and portals
were also reconstructed on the basis of traces left
in the masonry, although it seems that the windows in the nave and aisles in particular may have
been re-made larger than they originally were.
During the restoration in 1892-94 traces were
found of †mural paintings from various periods,
but these were not preserved. The present ones
were painted in the context of the restoration
carried out by the decorative painter H. F. Svendsen. Fragments of †stained glass were also found,
but none of the originals have been preserved.
The present stained glass in the chancel and aisles

is the work of Kræsten Iversen, from 1940 and
1946 (fig. 80). The main theme of the four windows in the chancel is the patron saint of the
church, St Nicholas, along with various other
representations and other saints.
FURNISHINGS. Most of the present furnishings and fittings were acquired in connection
with the major restoration in 1892-94.
From the Middle Ages the preserved items
are the Romanesque baptismal font, the chalice
(stem and nodus), the chancel-arch crucifix and
three small bells. Written sources also provide
the information that the church had an altarpiece with a carved Golgotha representation in
the centre and paintings of the 12 apostles on
the wings.There was moreover a †chancel screen
that may have dated from that period.
In 1585 the pulpit and its canopy were installed
on the pillar on the north side of the chancel
arch. At that time the church also had a small
positive organ and a tower clock, and in 1575/76
the congregation paid for the purchase of a large
bell, cast by Matthias Benninck in Lübeck. In
1603 an altarpiece was acquired. The main panel
was a painting of the Last Supper, which possibly
dates from one of the renovations that was carried out in 1748 and 1787.
In the 17th century the west section of the chancel, the nave and the tower room were furnished
with pews. In 1702-03 these were supplemented
by eight short pew-rows in the north side-aisle,
and in 1757 a gallery with four closed pews was
built in the south side of the church. At around
this time the baptismal font, which stood at the
west end of the south aisle, was enclosed by a baptismal screen which was decorated with paintings
of the first twelve vicars after the Reformation.
In 1748-49 Knud Graae, alderman, and Hans
Torbjørnsen, merchant, donated the costs of restoring the most important furnishings (altarpiece,
pulpit, chancel screen, chancel-arch crucifix and
pews), and in 1752 the town’s sea-captains paid
for the decoration of the organ facade. Throughout the whole of the 17th and 18th centuries
the church also received donations from private
persons in the form of textiles, altar silver and
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baptismal accoutrements, including a baptismal
plate donated by Helle Trolle in 1724. In 1787
the altarpiece and confessionals were modernised in neo-classicist style with urns and rosettes,
and in 1810 the baptismal font was moved to the
chancel.
In 1824 the church was rebuilt by architect Johan Hanck, and the interior of the chancel was
re-fitted.The chancel screen was taken down, the
chancel-arch crucifix was hung over the door to
the vestry, the confessionals were abolished and
the altar rail was replaced, while the pulpit was
provided with a new stairway. In 1833-34 new
pews were installed, and closed pews were inserted into the arcade archways between the nave
and the side-aisles. Presumably the gallery was
taken down at this stage. In the following year
the altarpiece was reconstructed and had a new
painting added to it, by H. Eddelien, donated by
Prince Christian Frederik, and in 1849 a new organ was acquired, built by P. M. Gudme.
In connection with the major restoration in
1892-94 almost all the furnishings were remade
to designs by H. B. Storck. The altar, altar rail, altar candlesticks, pews, doors, organ, organ facade
and organ gallery, hymn boards and chandeliers
were all replaced, and the pulpit was rebuilt and
extended. The chancel-arch crucifix was hung
up in the chancel arch.
In the 1940s and 1950s a bank official, Knud
Jølver, donated new furnishings, e.g. for the chancel, and new chandeliers; he also contributed a
large sum towards the purchase of the organ in
1967. It was supplied by Marcussen & Søn, with
a facade designed by Rolf Graae.
The colour scheme selected for the 1892-94
restoration was chosen jointly by H. B. Storck
and Joakim Skovgaard. The pews and doors were
left unpainted, with the natural colour of the
wood, while the sculpted works were dominated
by muted green, blue and red with gilding. The
previous colour composition is virtually unknown, except that in the first half of the 19th
century the pulpit and altarpiece were painted
black with white and gilded details, and the balustrades around the closed pews and organ were
mahogany- and bronze-coloured.
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DESCRIPTION. In the following the most important furnishings, etc., will be described in the
same order as in the Danish text, with the relevant illustration texts in brackets.
Altar and altarpiece (figs. 80-82), designed by H.
B. Storck and made by Joakim Skovgaard. Made
of oak.The front of the altar is decorated with the
Lamb of the Cross and the symbols of the Evangelists; the altarpiece consists of a retable with Christ
and the Apostles, crowned by a large crucifix.This
has precursors in the Golden Altars, not least in
the Odder crucifix (DK Århus 2544 ff.).
Altar silver (figs. 86-91). The chalice has a late
medieval stem and nodus, while the cup was
replaced in 1844. It was probably donated by a
member of the Hardenberg family.The associated
paten was recast in 1844.The wafer box, from 1696,
was donated by Jacob Jensen Samsing, procurator
and hat-maker, and carries the maker’s mark of
Claus Lauritzen Lave, Copenhagen. The ewer was
donated in 1771 by Jesper Friis and his wife Anna
Ribers, and carries the marks of Jacob Schouw
and Christian Werum, Copenhagen. One sacramental set for the sick is from 1629 and was donated by Christen Pedersen Hellevad and his wife
Ellen Willumsdatter, while the other, from 1859,
was originally a present to Emil Warburg, vicar of
the parish, from his former congregation.
The altar candlesticks (fig. 93) from 1894 were
designed by H. B. Storck, made by bronze-caster
Oluf Schieltved, Copenhagen, and donated by
freemasons. They are in late Gothic style with
cylindrical stems and large candle-cups.
The altar rail (cf. figs. 49 and 97), is also from
1894 and was designed by H. B. Storck; it is closely related to the contemporary altar rail in Tveje
Merløse Church (DK Holbæk 2996). The eight
sections, including a gate on each side, have low
column shafts with relatively large bases and capitals.
The baptismal font (fig. 98) is late Romanesque
and made of Gotland limestone.The basin is decorated with round-arched, tongue-shaped segments similar to flower sepals. The quadrilateral
shape of the foot is a later alteration.
The chancel-arch crucifix (fig. 100), c.1500, has a
cross of later date, probably from 1824.
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Pulpit (figs. 101-03). The body of the pulpit,
from 1585, has four decorative sections with
paintings of the Evangelists, from 1894, by H. F.
Svendsen, decorative painter, Copenhagen, on the
basis of a sketched-design by Joakim Skovgaard.
The supporting section of the pulpit, the rear
panel and the stairway are from the same year,
whereas the canopy, which is contemporary with
the main body of the pulpit, was radically rebuilt,
to a design by H. B. Storck, by the firm of F. Oxelberg, cabinet-makers, Copenhagen.
The pews (cf. figs. 47 and 105), 1894, were designed by H. B. Storck and made of Pomeranian
pine with openwork decoration in geometric
patterns.
The choir stalls (cf. fig. 49) are from 1953, made
by Hans Dau, cabinet-maker, Ribe, and donated
by Knud Jølver.
The alms post (fig. 108), mentioned in 1576,
has an iron mount from 1779. A similar alms post
dates from 1728.
Organ (cf. fig. 66), 1967, built by Marcussen &
Søn, Aabenraa, with 32 stops, three manuals and
pedal. The organ facade and organ gallery were
designed by Rolf Graae.
Painting (figs. 115-16), 1697, by Thomas Jacobsen (Westerholt). Group portrait of the vicar of
the congregations of Landet and Bregninge on
Tåsinge in the years 1672-1717, Peder Jensen
Lucoppidan, his wife Anna Christine Jørgensdatter Falster and their 12 children. Donated to the
church by Johanne Morsing, †1776.
Chandeliers (figs. 117-18).The oldest chandelier
was donated in 1714 by the heirs of Anna Margrethe Helverskov (†1713), widow of Judge Pe
der Luxdorph of Fjællebro. It hangs in the chancel. In the vestry there is now a wheel-shaped
chandelier from 1894, designed by H. B. Storck
and made by Oluf Schieltved, bronze-caster, Copenhagen. The other chandeliers in the church
are baroque replicas, donated by Knud Jølver
in the 1940s and made by Lauritz Rasmussen,
bronze-caster to the Royal Court.
Church ship (fig. 120), ‘God is our hope’. A ship
of earlier date presented to the church in 1845 by
the ship-captains and mates in the parish. Fullrigged frigate with 17 cannons on each side.

Tower clock (fig. 121), 1894, made by the firm of
tower clockmakers Bertram Larsen, Copenhagen.
Bells (figs. 122-125). The church has three late
medieval bells. One of them, from c.1500, probably has north German origins; it has an inscription in Plattdeutsch, in minuscule script, around
its neck. The second is from the beginning of the
16th century, probably cast by the Dutch bellmaker Henrik de Kampen the elder. On its body is the
coat of arms of the town of Kampen. The third,
from 1512, was cast by Johannes Fastenowe and
has a Latin inscription in minuscule script around
its neck. It was originally placed in the †monastery
abbey. The church also has a bell from 1790, cast
by D. C. Herbst, Copenhagen, and one from 1839,
cast by I. C. and H. Gamst, Copenhagen.
GRAVES AND MONUMENTS. The church
contains only seven memorials: two epitaphs or
memorial tablets, similar to gravestones, from the
middle of the 18th century, a memorial tablet
from the end of the 19th century, and four gravestones, of which one is Romanesque, one from
c.1555, one from c.1660 and one from c.1821
(originally a churchyard monument).
Two possibly medieval graves were noted in
connection with the restoration of 1892-94. In
the period 1550-1650 the church was the location of a few noble burials, including that of Inger
Valkendorf, †1555 (gravestone no. 2). In the 17th
and 18th centuries the church served as a burial
place for town officials and prosperous bourgeois
townspeople, and a number of persons with
military connections also found their last resting
place there.
From written sources no fewer than 13 †epitaphs from the 16th and 17th centuries are
known, together with a total of 47 †gravestones.
The monuments that have disappeared were
mostly sold at auction at the beginning of the
19th century.
†Burials.The church contained five tombs in the
chancel, along with a similar number in the nave.
In addition there were a large number of burials
spread over the whole church, with a particular
concentration in the south aisle.These graves were
filled in at the beginning of the 19th century.

257

Fig. 1. Prospekt af Svendborg set fra øst. Malet af Viggo Fauerholdt 1864. I privateje. – View of Svendborg seen from
the east. Painted by Viggo Fauerholdt in 1864.

Vor frue kirke
svendborg
noter s. 380
Historisk indledning. Kirken ligger på en bakke
nord for Torvet midt i den middelalderlige by.1
Øst for kirken løber hovedstrøget Møllergade og
vest for findes Fruestræde; herfra er der via det
smalle Frue Kirkestræde køreadgang til kirkepladsens nordside. Gående kan desuden benytte
en trappe fra Torvet.
De ældste dele af den nu stående kirke er opført i 1200-tallets første halvdel. Kirken nævnes
første gang 1337 i forbindelse med indstiftelsen
af en sjælemesse, og det fremgår, at den var sognekirke.2 Samme kilde anfører, at kirken var viet til
Vor Frue (»beate uirginis«), men såvel sognestatus

Danmarks Kirker, Svendborg

som indvielse har formentlig ældre hævd.3 Ifølge
en senere tradition var kirken opført på ruinerne
af borgen Swineburgh, der muligvis blev ødelagt
1253.4 Arkæologiske undersøgelser synes dog at
have afkræftet denne teori (jf. ndf. og s. 265).5
Det lader sig næppe heller afgøre, hvorvidt den
nuværende kirke har afløst en ældre bygning på
stedet.6
Af de to sognekirker synes Vor Frue i senmiddelalderen og på reformationstiden at have været
den mest betydningsfulde i byens religiøse liv.
Den rummede mindst otte altre mod Skt. Nikolajs fire, ligesom dens årlige pengeindtægter var

17

258

svendborg · VOR FRUE KIRKE

Fig. 2. Prospekt af Svendborg set mod sydøst. Radering af Søren Læssøe Lange o. 1800. – View of Svendborg seen
towards the south east. Etching by Søren Læssøe Lange, c. 1800.

dobbelt så store. Tilsvarende var der i hvert fald
fire gilder blandt alterstifterne i Vor Frue Kirke
mod to i Skt. Nikolaj. I den senere middelalder
afspejles Vor Frue Kirkes mere fremtrædende status også rent bygningsmæssigt i opførelsen af udog tilbygninger (kor og korsarme).7
Senest fra senmiddelalderen fandtes byens administrative centrum i området ved Vor Frue
Kirke. Således lå rådhuset umiddelbart syd for
kirkebakken ved den grund, hvor man 1527 besluttede at anlægge en ny torveplads (jf. ndf.), og
1576 opførtes et nyt rådhus tæt ved det gamle.8
Byens ting var formentlig placeret i samme område.9 Den højtliggende kirke har endvidere været benyttet som sømærke.10
Ejendomme. I senmiddelalderen havde kirken
rettigheder i flere gårde i byen ud over det gods,

som hørte til altrene.11 Af et tingsvidne 1543 fremgår, at kirkens adkomstbreve på ejendomme for
størstedelens vedkommende bortkom under Grevens Fejde, ‘da byen blev spoleret og udplyndret’.
Dokumentet opregner en bod og 12 jorder, som
kirken mente at have ejendomsret til.12
Kirken efter reformationen. Da Jacob Madsen besøgte Svendborg i 1589, fandt han, at begge sognekirker var ‘passelig(e) ved bygning med tegl’,
men at de havde ganske ringe underhold. Han
fremhævede desuden Vor Frue Kirkes beliggenhed på en høj bakke.13 Det er uvist, i hvilket omfang 1600-tallets tilbagevendende krige berørte
kirken, men 1682 var den angiveligt, ligesom Skt.
Nikolaj Kirke, i elendig forfatning.14 I 1700-tallet
blev bygningen istandsat flere gange, bl.a. 1738,
da tårnet blev repareret for 300 rigsdaler, hvoraf
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de 80 var indsamlet blandt menigheden.15 1741
blev kirkens tilstand alligevel beskrevet som ‘fattig og slet’, ligesom den indvendigt trængte ‘højligt’ til reparation.16 1755 beskrev sognepræsten
Gregers Hiort kirkens tilstand som ‘maadelig (…)
den kunne være en prydelse for Svendborg, hvis
den blev oppyntet og havde et smukkere spir efter den nye facon’,17 et ønske, der blev opfyldt få
år senere (s. 305). 1884 blev kirken underkastet
en hovedrestaurering ved arkitekt Ove Petersen.
2003-04 gennemførtes en restaurering af kirkens
indre.
Kirkens regnskabsbøger er bevaret fra 1569, men
indeholder i de første godt hundrede år hovedsageligt oplysninger om ejendomsretten til forskellige jorder og begravelser med mere. Noteret
er også navnene på kirkens to værger, der ud-
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skiftedes med få års mellemrum. Fra 1702 blev
værgemålet varetaget af en enkelt person. Deciderede regnskaber med udførlige oplysninger om
indtægter og udgifter er først anført fra 1675. Fra
det tidspunkt er det muligt at følge nyanskaffelser,
reparationer og vedligeholdelsesarbejder, ligesom
kilderne giver glimt af dagliglivet ved kirken.
1634 ejede kirken en ambolt, som blev optegnet
i inventariet for dette år, og hvoraf den havde en
lejeindtægt på 4 mark.18 1675 blev der indkøbt
12 kander øl til de mænd, der synede kirkebygningen.19 1705 klagede præsten Poul Jacobsen
Langeland over, at han på grund af ‘indfaldende
vinde, sne og slud’ ikke havde kunnet stå i våbenhusets dør, når kvinder indførtes i kirken efter barsel.20 Natten mellem den 25. og 26. august
1835 holdt fire mand vagt ved kirken, da en pen-

Fig. 3. Kort over Svendborg. Tegning af G. Heiberg 1819 i Joachim Begtrups Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg
Kjøbstæd, Odense 1823. – Map of Svendborg. Drawing by G. Heiberg, 1819.
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Fig. 4. Svendborg set fra sydvest. Ukendt maler o. 1850. I Svendborg Museum. – Svendborg seen from the south west.
Unknown painter, c. 1850.

geblok var blevet brudt op, og man formodede, at
gerningsmanden skjulte sig på hvælvingerne.21
Det påhvilede kirken at vedligeholde sognets
præstegård i Fruestræde, indtil det i 1741 bestemtes, at boligen skulle tilhøre præsten.22 Sammen
med Skt. Nikolaj Kirke varetog man desuden
vedligeholdelsen af byens latinskole, som var
indrettet i vestfløjen af det tidligere Gråbrødre
Kloster.23 I slutningen af 1700-tallet havde kirken
endvidere udgifter til den såkaldte munkebrønds
vedligeholdelse.24

Gudstjenesteskikke m.m. 1541 bestemtes, at sognepræsten eller hans kapellan skulle prædike i
†Klosterkirken hver onsdag. Kapellanen skulle
desuden prædike hver tirsdag i Vor Frue Kirke,
og sognedegnen, der også var hører ved latinskolen, skulle sammen med sine peblinge synge ottesang ved begge prædikener. For denne tjeneste
blev kapellanen tillagt renten af Skt. Annas og
Skt. Knuds altre, mens sognedegnen skulle nyde
indtægt af Skt. Peters og Skt. Hans’ altre samt Vor
Frues Kapel.25 1680 blev kapellaniet ved Vor Frue
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Fig. 5. Svendborg set fra Ørkildsbakke. Malet af C. A. Kølle 1847. I Svendborg Museum. – Svendborg seen from
Ørkildsbakke. Painted by C. A. Kølle in 1847.

Kirke nedlagt og sognepræsten fritaget for at
prædike i †Klosterkirken.26 Når kirkens blok blev
åbnet ved juletid, modtog præsten ‘efter gammel
skik’ 4 mark.27
Anneksforhold. 1541 var Egense Kirke anneks
til Vor Frue,28 og på et tidspunkt må også Tved
Kirke være lagt ind under denne. I 1554 bestemtes, at kirken i Tved skulle lukkes og menigheden
i stedet søge Vor Frue, ligesom landsbykirkens
ornamenter skulle komme bykirken til gode.29
Efter klager fra sognemændene blev Tved Kirke
dog genåbnet 1558 som anneks til Skårup Kirke.30 Samtidig blev kongetienden af Skårup Sogn
tillagt sognepræsten ved Vor Frue, og det bestemtes, at ‘de klokker, tavler og andre ornamenter,
som kirkeværgerne for Vor Frue Kirke har ført
fra Tved Kirke til Svendborg, bestandig må blive
ved kirkerne der’.31 1987 blev Fredens Sogn udskilt af Vor Frue Sogn.
Patronatsret. Patronatsretten lå formentlig som
vanligt hos kongen (jf. s. 77).

Arkæologiske udgravninger. Der har kun været
foretaget få, mindre udgravninger ved kirken.
Disse har primært haft til hensigt at afklare, hvorvidt borgen Swineburgh har ligget på kirkebakken forud for kirkebyggeriet (s. 265).
1972 udførte man i forbindelse med projekt
Middelalderbyen ved Odense Universitet en ræk
ke undersøgelser på og neden for kirkebakken.
Der blev lagt søgegrøfter ved nord- og sydsiden
af kirken såvel som på Torvet neden for bakken.32
I sidstnævnte grøft kunne man konstatere kirkebakkens oprindelige udstrækning, men intet
tydede på, at den skulle have været befæstet.33 I
udgravningerne på toppen fremkom heller ikke
spor af en bebyggelse, som kunne have gået forud
for kirken. Man fandt til gengæld mange begravelser og affald fra kirkebyggeriet.33
1985 undersøgtes grunden Fruestræde 8. Man
fandt her spor af, at nordsiden af kirkebakken i
højmiddelalderen var afgravet og udjævnet, og at
der først efterfølgende opstod bebyggelse på om-
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Fig. 6. »Prospect af Frue Kirke i Sve(n)dborg«.Tegnet af guldsmed Olaus Arthedius 1851. I privateje. – »View of Frue
Kirke in Sve(n)dborg«. Drawn by the goldsmith Olaus Arthedius in 1851.

rådet. Teorien om borgen på kirkebakken syntes
hermed afkræftet (jf. også s. 66).34
2003 udførte Svendborg Museum en udgravning inde i kirken i forbindelse med restaureringen. På overgangen mellem kor og skib fandt
man fundamenter af †triumfmuren (jf. s. 289).
En mønt fra o. 1200 kan muligvis markere begyndelsen på byggeriet af kirken, men mønten
havde ikke nogen direkte relation til fundamentet.35
Mønter. I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser i kirken 2003 fandt man 41 mønter
fra middelalderen og frem til 1800-tallet. Den
ældste mønt stammede som nævnt fra o. 1200,
slået under enten Knud VI eller Valdemar Sejr.36

middelalderlige altre mv.
Hovedkilden til viden om kirkens ni altre (inklusive højalteret) er en liste over altrene og deres
årlige indtægter, som formentlig kan dateres til
1537 eller umiddelbart herefter.37 Hertil kommer enkelte ældre omtaler, tidligst 1337. Kirken
kan dog have haft flere altre end de her anførte,
ligesom den tilsyneladende har rummet mindst
et kapel.
Det er bemærkelsesværdigt, at mindst fire, måske fem af de otte kendte sidealtre var knyttet til
gilder i byen. Det ældst kendte var Skt. Knuds Alter, omtalt 1337 og knyttet til byens Skt. Knudsgilde, mens det rigeste var Skt. Hans’ Alter, der var
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stiftet af gildet for guldsmede, remmesnidere og
sværdfegere før 1475 (jf. ndf.). Af de øvrige altre
vides Skt. Annas Alter at være stiftet af købmændenes Skt. Annagilde og Kollokviealteret af byens
kollokviegilde, mens Hellig Kors’ Alter muligvis
har haft en tilknytning til Skt. Hjælpers gilde (jf.
ndf.). Stifterne af de tre resterende altre, der var
viet til Maria Magdalene, Skt. Peter og Vor Frue,
kendes ikke.38 1541 blev indtægten af altergodset
fordelt mellem kapellanen og sognedegnen.39
Skt. Hans’ Alter fandtes i kirkens sydside, mens
de øvrige altre ikke er stedfæstet. Det samme
gælder Vor Frue Kapel.
Skt. Annas Alter var oprettet af købmændenes
gilde. Gildet var angiveligt stiftet Skt. Jakobs
dag (25. juli) 1444,40 men havde muligvis allerede eksisteret en tid forinden.41 1498 omtales
Nis Esbernsen, Hans Hack og Per Tywrneburgh
som alterværge og lensmænd til alteret.42 Alteret
vides at have modtaget en del gaver. Således testamenterede Knud Bysvend og hustru Marine
1502 deres hus i rådhusets gård til købmandslavet som sjælegave,43 og 1503 tilskødede rådmand
Oluf Keryrth halvparten af en gård i Møllergade
til købmandsgildet mod, at dette lod afholde
en ugentlig messe ved Skt. Annas Alter.44 Knud
Jensen og hustru skænkede en gård til alteret i
1516,45 og 1526 overdrog skomager Jes Madsen
en grund og gård i Møllergade til gildet, hvoraf
årligt skulle gives 2 mark til gudstjeneste ved alteret.46
	O. 1537 havde Skt. Annas Alter en årlig indtægt
på 15 mark 12 skilling.47 1541 blev indtægten tillagt kirkens kapellan.48 1552 blev forhenværende
sognepræst Hans Gaas tilkendt en jord med et
hus, som hans forældre havde givet til Skt. Annagildet, mod en årlig afgift på 3 mark til kapellanen.49
Skt. Hans’ Alter. Alteret var stiftet af gildet for
guldsmede, remmesnidere og sværdfegere,50 og det
var tilsyneladende kirkens rigeste. 1475 pantsatte
Jeppe Fynbo og hustru Johanne Pedersdatter
halvparten af en gård i Skattergade til alteret.51
I 1480’erne modtog alteret rige gaver.52 1481
skænkede Axel Valkendorf til Glorup således en

263

gård i byen, som han havde købt af gråbrødreklostret, mod at der hver tirsdag skulle afholdes
messe for ham selv, hans hustru og hans forældre,53 og samme år gav rådmand Nis Hay og hustru Karine Jepsdatter gods til alteret mod afholdelse af hele seks ugentlige messer. Desuden
fik parret patronatsret, så længe de levede.54 1484
omtales en testamentarisk gave, som en kvinde,
»Guner« (Gunnur), gift med Herman, havde
skænket kirken og alteret.55 1485 gav Hans
Guldsmed og hustru Mette to huse i byen til
kirken, hvoraf sognepræsten årligt skulle give 2
mark til Skt. Hans’ Alter. For disse penge skulle
alterkapellanen hver fredag holde messe for ‘min
sjæl og begge mine hustruers sjæle og alle vore
børns sjæle og alle vore kære forældres sjæle’.56
1527 solgte alteret en gård til byen. Gården, der
lå ‘sønden næst rådhuset’, skulle nedbrydes og
grunden udlægges til et ‘evigt akseltorv og almindeligt marked’.57 O. 1537 blev alterets årlige
indtægt opgjort til 23 mark 2½ skillling.58Alteret
fandtes i kirkens søndre side,59 formentlig i sønd
re korsarm.60
Hellig Kors’ Alter. 1485 tilskødede Jacob Bast og
hans søster Anne, Hans Hundertmarks hustru,
en gård til alteret.61 Alterets indtægt blev o. 1537
opgjort til 3 mark og et byhus.47 Det kan muligvis have haft tilknytning til byens Skt. Hjælpers
Gilde.62
Højalteret var sandsynligvis ligesom kirken viet
Vor Frue.
Skt. Knuds Alter. 1337 gav Tyge Vindsen (til Held
agergård) og hustru Arlug midler til, at byens
Skt. Knudsgilde to gange årligt skulle afholde
en sjælemesse med ‘messer, purpur, lys og hvad
der ellers har været sædvane i samme gilde fra
arilds tid’.63 Alteret må således allerede da have
eksisteret i en årrække. 1417 oprettede biskoppen i Odense, Johannes Ovesen, et vikarie ved
Knudsgildets alter mod årlige messer for sig og
sine venner.64 1448 og 1457 blev henholdsvis en
bod og en gård i byen tilskødet alteret,65 og 1462
pantsattes en bod i byen til det.66 1499 var Hans
Ipsen alterkapellan.67 O. 1537 havde alteret en
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Fig. 7. Udsnit af prospekt af Svendborg. Kobberstik fra Peder Hansen Resens Atlas Danicus, København 1677. –
Detail of a view of Svendborg. Copper engraving, 1677.

indtægt på 12 mark;47 1541 blev indtægten tillagt kirkens kapellan.68 1550 fik borgmester Hans
Skriver og hustru Marine stadfæstet deres ejendomsret til en gård i byen mod en årlig afgift på
2 mark til ‘kompagniet’ (dvs. gildet) og 2 mark til
vikariet ved Skt. Knuds Alter (dvs. kapellanen).69
Kollokviealteret eller Den Hellige Trefoldigheds Alter
var stiftet af kollokviegildet, der nævnes første
gang 1515, da Henning Valkendorf til Glorup
mageskiftede en gård med gildet.70 O. 1537 var
den årlige indtægt 3 ørtug byg m.m.47
Maria Magdalenes Alter kendes kun fra alterlisten
o. 1537, hvor det fremgår, at alterets gods var gået
tilbage til dets stifter, fru Gertrud, da dets præst
var død.71

Skt. Peters Alter nævnes første gang i alterlisten fra
o. 1537, hvor dets indtægt er opgjort til 4 mark
8 skilling.47 1541 blev degnen tillagt 4 mark om
året af en gård, som var givet til alteret.39
Vor Frues ( Jomfru Marias) Alter og Kapel. 1535
bortlejede Per Lauritzen, præst ved ‘Vor Frue
Kapel i Vor Frue Kirke’, en gård i byen, som en
Søren Persen fra Falster havde givet til ‘fornævnte alter’.72 Det nævnte kapel har antagelig haft
form af et afskildret rum i kirken, hvor alteret var
opstillet (jf. f.eks. Benedikts Kapel i Odense Skt.
Knuds Kirke, DK Odense 88, og kapeller i Odense Skt. Hans Kirke, DK Odense 1224-26). Alteret
havde o. 1537 en indtægt på 13½ mark, 2 pund
og 18 skilling byg.73 1541 blev degnen tillagt 5
mark om året af ‘Vor Frues Kapels vikarie’. 39
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Vor Frue Kirke i Svendborg er beliggende på en
høj bakke nord for Torvet. Bakken er byens højeste punkt med en nuværende topkote på 21 meter over havet, og den skråner stejlt nedad mod
alle fire verdenshjørner. Kirken lå centralt placeret i middelalderbyen.
I kraft af sin beliggenhed på bakken troner kir
ken monumentalt over byen. Størstedelen af
bakken er græsklædt, men mod nord og vest findes en brolagt plads, som delvis anvendes til parkering. Pladsen er reguleret 1974,74 og en kørevej går fra pladsen ned til Frue Kirkestræde mod
nord. Fra kirkebakkens sydøstlige hjørne findes
en adgangsvej til Møllergade. Fra søndre korsarm fører Wessels Trappe ned til Torvet. Granittrappen er fra 1921, og anlæggelsen kom i stand
ved en donation fra generalkonsul Peter Mathias
Wessel.75 Den er tegnet af arkitekt Andreas Jensen.76
De ældst bevarede oplysninger om gaderne om
kring Vor Frue Kirke går tilbage til senmiddelalderen. Hvordan gadenettet har været før den
tid, vides ikke. Middelalderbyens nord-sydgående
hovedstrøg, Møllergade, forløber umiddelbart øst
for Vor Frue Kirke. Mod syd ligger Torvet eller
Akseltorvet, som har eksisteret i hvert fald siden
senmiddelalderen, idet udlæggelsen af Torvet om
tales 1527 (jf. s. 263).57 Vest for kirken omtales
1485 en gård beliggende ‘vesten for Vor Frue
Kirke og vesten op til strædet’.77 Det vil formentlig sige det nuværende Fruestræde.78
De omgivende bygninger ligger ned ad eller
neden for bakken med lidt varierende afstand til
kirken. Mod øst ligger baghuse til Møllergades
ejendomme fra midten af 1800-tallet. Torvet ligger som en åben plads syd for kirken og er omkranset af bygninger fra slutningen af 1800-tallet
og begyndelsen af 1900-tallet. Det to og tre stokværk høje bindingsværkshus på hjørnet af Torvet
og Ramsherred er opført 1938 som en efterligning af et renæssancehus. Ved kirketårnets vestside ligger i Fruestræde 2 en bygning fra 1843.
På den anden side af gaden findes en af områdets
mest interessante bygninger, den fredede Anna
Hvides Gård, en bindingsværksbygning i to stok-

værk fra omkring midten af 1500-tallet. Den er
nu museum. Mod nord findes en øst-vestvendt
husrække fra 1996 i Frue Kirkestræde.
Ifølge en forsvunden indskrift fra 1600-tallet i
Vor Frue Kirke skal Svend Tveskæg have grundlagt Svendborg på bakken, hvor kirken nu står
(s. 320). Dette udsagn er gennem mange år tolket som refererende til borgen Swineburgh, bl.a.
af Joachim Begtrup, der 1823 skrev om borgen:
»Kirkegaarden ligger rundt om Kirken, dog begraves kuns de Fattige paa den nordre Side; den
er meget tør, da den udgjør Toppen af en Banke,
men Grunden er fuld af Rudera fra Oldtidens
Taarn og dermed forbundne Bygninger«.79 Borgen menes ødelagt 1253,80 og Vor Frue Kirke
skulle således være bygget umiddelbart efter. Arkæologiske udgravninger 1972 og 1985 både på
og neden for bakken har dog ikke kunnet bekræfte dette (jf. s. 261). Fundamentet til kirken
fandt man ca. 40 cm under nuværende niveau, og
det var sat direkte på den rene lerflade.81 Afgravninger 1848 og 1884 har dog ødelagt en del af
mulighederne for at se ældre spor (jf. ndf.).82
†Kirkegården
Kilderne til kirkegårdens udstrækning i ældre tid er
meget fåtallige, både med hensyn til skriftlige og
arkæologiske udsagn. Man kender afgrænsningen, da kirkegården blev nedlagt 1821, og det
er muligt, at dette også er den middelalderlige
udstrækning. Der er i hvert fald ikke konstateret
begravelser uden for dette areal.82 Den middelalderlige kirkegård var i så fald begrænset til området omkring kirken på selve bakken.83
På Resens prospekt af Svendborg fra 1677 (fig.
7) er Vor Frue Kirke omgivet af en kirkegårdsmur, som indhegner et nærmest rektangulært
område. På østsiden ses Møllergade, mod vest
Fruestræde og nord for kirken Frue Kirkestræde og Pistolstræde. Mod syd ses det i senmiddelalderen anlagte torv, hvor rådhuset lå syd for
kirkegårdsmuren. Med undtagelse af et hus, der
ligger ganske tæt på kirkegårdsmurens nordvestre
hjørne, ser det ud til, at de omgivende gader ikke
har bebyggelse på den side, der vender mod kirken.
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Fig. 8. Svendborg Torv o. 1840 med Vor Frue Kirke og det gamle rådhus. Ukendt kunstner. I Svendborg Museum.
– The market square Svendborg Torv c. 1840 with Vor Frue Kirke and the old city hall. Unknown artist.

Med loven fra 1805 blev det forbudt at foretage begravelser inde i kirkerne. Man udvalgte da
et område i den sydlige del af byen til anlæggelse
af den nye Assistens Kirkegård, som blev indviet
1821.84 Vor Frue Kirkegård synes dog først sløjfet
1824, og der blev tilsyneladende foretaget enkelte
begravelser helt frem til 1841. Man skulle dog betale en takst fire gange så høj som den normale.19
Der kendes ikke noget til frasalg af kirkegårdens arealer. Hvis udstrækningen som foreslået
ovenfor svarede til bakken, er det formentlig slet
ikke foregået. Bakken har dog ikke længere den
oprindelige udstrækning. Ved en planering 1848
fjernede man 1½ alen, hvilket gjorde, at nogle af
gravene, til manges store utilfredshed, blev frilagt.
Man mente dog, at det var nødvendigt, da kirkegården på grund af de mange begravelser var blevet forhøjet, så overfladen lå så højt, at man flere
steder kunne se ned i kirken.85 To år senere var
planeringen endnu ikke tilendebragt. Den nordre

side kunne ikke passeres, og indholdet af gravene
lå angiveligt på jorden.86 1884 foretog man afgravninger mod Torvet, som formentlig også formindskede kirkegårdens område.87
	Brugsret over en del af kirkegården tildeltes
1849 brygger Wiborg, som fik lov til at anlægge
en muret kælder på 48 kvadratalen under Frue
Kirkegård. Om kælderen nogensinde blev bygget, er uklart, men bestemmelsen optræder hvert
år og så sent som 1878.19
Hegn og indgange. Mod syd findes et kampestensdige, som formidler overgangen mellem kir
kebakken og det lavere liggende torv. Diget opsattes 1921 i forbindelse med anlæggelsen af Wessels Trappe.88 I diget er indsat et fragment af en
romansk gravsten (nr. 2).
†Hegn og indgange. 1559 nævnes et †hegn vest
for kirken, da man indgik en aftale om, hvem der
skulle vedligeholde det.89 Den første indirekte
omtale af †kirkegårdsmuren er fra 1674-75, hvor
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Fig. 9. Kirken set fra sydøst før restaureringen 1884. Syd for kirken ses †terrasserne (jf.
s. 269), som blev fjernet 1884, og Torvet. I venstre side ses hjørnet af †rådhuset. Foto
i Svendborg Museum. – The church seen from the south east before the restoration, 1884.
South of the church one can see the †terraces which were removed in 1884, and the market
square. On the left, the corner of the †city hall.

der blev gravet en grav til en rist, som fragtedes til
kirken.19 Selve muren omtales i de efterfølgende
år, 1675-77, hvor den blev istandsat, da den var
‘ganske brøstfældig mesten alt sammen’.19 Allerede 1683 måtte Jens Christensen og Hans Vinter
reparere muren rundt om kirken igen, da den var
‘næsten nedfalden’.19 Det kan have været medvirkende til murens forfald, at folk tilsyneladende
forcerede den. I hvert fald betaltes der 1698 for
en tillysning på bytinget om, at ingen måtte ‘overstige eller nedtræde’ kirkegårdsmuren.19 Gennem
hele 1700- og 1800-tallet omtales reparationer af
kirkegårdsmuren med jævne mellemrum. Således
indkøbtes 1714-15 fire læs kampesten til muren,
1721 fik Christen Tøesing til opgave at forbedre

kirkegårdsmuren, der nogle steder var nedfalden,
og 1736 renoverede Peder Murermester muren
omkring kirken og den østre og søndre mur omkring kirkeristene.Til dette arbejde blev der brugt
mursten, tagsten og brunrødt til at farve murene
med.19 Muren måtte atter repareres 1742, da et
stykke var faldet ned i Rådstuegården.90 Der synes i det hele taget at have været problemer med
denne strækning af muren, da den 1761 endnu en
gang måtte omsættes.19 †Plankeværk omtales 1742
i forbindelse med sakristiet, hvor kirken betalte
for et lille plankeværk ‘for sakristidøren til kirkegården’, og samme plankeværk omtales formentlig igen 1774 og 1781-82.20 I hvert fald vestre
side af kirkegårdsmuren blev nyomsat med ‘dob-
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Fig. 10. Kirken set fra Torvet før 1884. Foto Schleimann/Brødr. Gydstarff. I
Svendborg Museum. – The church seen from the square Torvet before 1884.

belt sten’ 1794 af Jørgen Niss og Hans Block,21 og
mod øst opsatte tømrer Hans Andersen 1801 en
ny mur.19 Efter indvielsen af Assistens Kirkegård
1821 blev Vor Frue Kirkegård som nævnt ovenfor
sløjfet 1824.19 Tilsyneladende udskiftede man da
dele af muren med stakit og bindingsværkshegn.
I hvert fald betaltes snedker M. Knudsen 1827 for
nyt stakit til Vor Frue Kirkegård, og tømrermester
Peder Steen udførte 1831-32 et bindingsværkshegn sammesteds.91 1850 solgtes kampesten og
en mur fra Frue Kirkegård, men kirkegårdsmuren
eksisterede helt eller delvis frem til 1863, hvor en
stenmur omkring kirken blev repareret.20 1920
fornyede og reparerede man plankeværket mod
henholdsvis snedker Jensens enke og klodsemager Brogaard.88 En solid cementmur erstattede
1921 ‘det udsatte plankeværk’.88

1674-75 nævnes en indgang til kirkegården i
form af en †kirkeport (portal). Den var beliggende ud til Torvet.19 1695-96 ser der ud til at have
været tre indgange til kirkegården, idet en murermester fik løn for at reparere kirkegårdens tre
porte, låger, tage og mur.19 Der er på dette tidspunkt ingen angivelse af indgangenes placering,
men der er formentlig tale om indgange mod
nord, syd og øst.92 Mindst to af portene havde
hvælvinger (dvs. buer), som Peder Kielfører 1702
betaltes for at aftage, hvorefter kirkelågerne ‘igen
med piller blev bedækket’.19 Nordre kirkelåge
måtte 1723 repareres for at holde svin ude, og tre
år senere var alle tre kirkelåger angrebet af råd og
måtte udskiftes.21 Den nordre portbom og buen
over porten blev renoveret af Peder Murermester
1736, og 1746 blev den nyopmuret med hvæl-
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Fig. 11.Torvet, Vor Frue Kirke og politi- og brandstationen o. 1900. Foto i Svendborg Museum. – The market square
Torvet,Vor Frue Kirke and the police and fire station, c. 1900.

ving på grund af faldefærdighed, og der indmuredes en bjælke over porten for at holde murene
sammen. Samtidig blev østre kirkeport istandsat
og fik nye låger.21 1759 opsatte man ud over en
ny låge ved søndre kirkerist også en ny ved vestre side af kirkegården. Der kan være tale om en
nyetableret låge i vest og dermed fire låger i alt.93
1773 blev en stenpille ved kirkeporten repareret,
den var ‘nedfalden i Jens Bartolomeisens gård’.19
År 1800 fremstillede Jens Anthon tre kirkelåger,
og Frans Johansen malede dem.19 Sidste omtale af
låger er i 1946-47.88
	En †kirkegårdsrist nævnes første gang 1674-75
( jf. ovf.), men der var sikkert allerede på dette
tidspunkt riste i alle indgange. I hvert fald betalte
man 1687-88 for, at ristene blev »op Ryede«, og
der blev indlagt et træ i den ene rist.19 Den søndre kirkerist fik 1690-91 nyt træværk, og det må
være samme kirkerist, der 1701 blev renset. Den
omtales her som liggende ud til Torvet.20 Der
var jævnligt reparationer og udskiftninger af de
forskellige riste, bl.a. 1721, hvor Berendt Smed
efter et tyveri måtte sætte nogle nye stænger i

kirkeristene.21 1753 udfærdigede Mads Snedker
en ny låge ved nordre kirkerist.19 Sidste omtale
af en kirkerist er 1861, hvor L. Lange leverede en
rist.21
I 1700- og 1800-tallet nævnes ved flere lejligheder †stenbro omkring kirken. Første omtale er
fra 1727, hvor Jacob Christophersen lagde sten
på nordsiden af kirken hen til lågen og ved søndre side af kirkedøren.20 En stenbro fra østre kirkeport og låge op til vejen til kirken blev anlagt
1746.21 1760 lagde man stenbro i ‘Kirkestræde’,
formentlig Frue Kirkestræde, og ved lågen på vestre side af kirkegården.21 1793 betalte man for at
få lagt stenbro rundt om kirken,21 mens det 1803
atter gjaldt ‘kirkens stræde’, hvor Jørgen Niis og
Hans Nielsen Brock lagde stenbro.19 1826 udskiftedes brolægningen nord og syd for kirken, og
20 læs brosten bortsolgtes.21 Efter nedlæggelsen
af kirkegården anlagde man en ny vej hen over
området. Dette arbejde blev udført af Mikkel
Andersen 1834.94
	Bakken og kirkegården var i en periode efter
nedlæggelse af kirkegården inddelt i †terrasser (fig.
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6 og 9-10). 1834 og 1836-37 reparerede murermester West terrassemuren, og året efter lagde N.
Nielsen græstørv på terrasserne.20 De blev jævnligt sat i stand, indtil de blev fjernet 1884 ved
Ove Petersens hovedrestaurering, da området
blev omreguleret.19 Samtidig anlagdes en kørevej
fra Torvet op mod kirken.95 Denne vej er siden
fjernet og erstattet af Wessels Trappe.
Inddeling og takster for begravelse. 1682 var taksterne for begravelse på kirkegårdens øst- og sydside 1 rigsdaler og for børn under fem år 3 mark.
På vest- og nordsiden kostede det 4 mark, mens
det for børn under fem år var 2 mark.96
Beplantning. Trappen ned til Torvet flankeres af
to hængepile, og derudover findes spredte buske
og mindre træer (magnolia) omkring kirken.
†Beplantning. I forbindelse med den store afgravning af kirkebakken i 1848 fjernede man alle
træer på kirkegården. Man mente, at de gav husly
for larm og uorden, og at fugtigheden fra træerne
var til skade for kirkens træværk.97 Efterfølgende
plantede man en halv snes rønnebærtræer på den
søndre side ud mod Torvet.86
Sten med skålgruber i tårnets vestfacade. Over tår
nets sokkel findes til venstre for hovedindgangen
en sten med skålgruber fra bronzealderen (fig.
106). Ved restaureringen 1884 var det ikke muligt at fjerne den pga. fare for tårnets stabilitet.
Da skalmuringen måtte trækkes et par tommer
frem,98 blev stenen næsten skjult, og man lavede
derfor et hul, så stenen stadig er synlig.99
Bygninger ved kirken
Menighedshus. Nordvest for kirken i Frue Kirkestræde 4 ligger, delvis op ad bakken, menighedshuset og kirkekontoret. Det blev indrettet 1986
dels i en bygning fra 1900, dels i en nyopført
bygning.
†Bygninger. 1586 købte kirken et †hus på kirkegården, som var ejet af Maren ‘Clauses’ og hendes
medarvinger.19 Huset beskrives ikke nærmere.
1634 nævnes indtægter for leje af †stenhuset på
kirkegården, det lille †hus ved kirken samt et †hus
ved præstegården.18
	Et øde, muret †hus på kirkegården omtales
1652. Det nævnes da, at kirkeværge Hans Lau-

ritzen skyldte kirken for huset, som Christopher
Pedersen fik efter vurdering.100 Der kan være tale
om et af de huse, der nævnes 1634.
†Præstegården nævnes 1558,101 men dens placering kendes først fra 1700-tallet, hvor den lå
i Fruestræde på den grund, hvor Borgerskolen
siden opførtes.102 Den blev istandsat 1714-15,21
men ved Gregers Hiorts tiltrædelse som præst
1741 skal den have været så forfalden, at den »af
nye måtte opbygges«. Den nye præstegård var 14
fag lang og i to stokværk med gavlen mod gaden.
Omkring 1800 beskrives den som en bindingsværkbygning, ligeledes i to stokværk med gavlen mod gaden og placeret tilbage på grunden.103
1823 var den meget forfalden.104 En ny præstegård opførtes 1853 i Fruestræde af provst Hall.
Den beskrives 1924 som tofløjet og bygget i tegl
med tegltag. Facaderne var pudsede.105
†Rådhuset (rådstuen) nævnes med sikkerhed
første gang 1469.106 Beliggenheden på dette tidspunkt kendes ikke, men 1527 lå det på Torvet
umiddelbart syd for Vor Frue Kirke (jf. s. 263).57
Dette rådhus stod antagelig frem til 1576, hvor
man påbegyndte opførelsen af et nyt på omtrent
samme sted.107 Det ses formentlig på Resens prospekt over Svendborg fra 1677 (fig. 7) og blev
1823 beskrevet af Begtrup.108 Bygningen var opført af bindingsværk og i to stokværk.109 Bygningen havde gamle blyvinduer, hvoraf ‘kun få er
tjenlige til at oplukke’. 1829 påbegyndtes et nyt
rådhus på Torvet, og 1830 blev det gamle nedrevet.110 Det nye stod frem til 1882.111
Flere småbygninger, som må antages at have
ligget på kirkegården eller i umiddelbar nærhed
heraf, nævnes en enkelt gang. 1684-85 indkøbtes
der således materialer til et †benhus.19 Dette benhus omtales 1699 som ‘ganske øde og nedfalden,
og det skal af ny igen opsættes’.112 Det kan være
dette, som 1705 betegnes benkisten (jf. s. 376).
Et benhus ved kirken nævnes så sent som 1913,
formentlig en i øvrigt ukendt mindre bygning på
kirkegården.74 Efter nedlæggelsen af kirkegården
byggedes et rundt †lysthus, som omtales 183839.21 Endelig omtales 1871 et †kulhus.21
1552 nævnes den ‘tidligere skole’, formentlig Vor
Frue Kirkes skole, der antagelig har ligget nær
kirken.113
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Fig. 12. Kirken set fra syd med Wessels trappe ned til Torvet. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – The church seen from the
south with the stairway Wessels Trappe down to the square Torvet.

bygning
Påbegyndelsen af Vor Frue Kirke i Svendborg går efter
alt at dømme tilbage til første halvdel af 1200-tallet.
Her opførtes †kor og skib, hvoraf sidstnævnte fra begyndelsen var toskibet og overdækket med 2×4 hvælv.
I anden halvdel af 1300-tallet omskabtes kirken til
et langhus ved opførelsen af et nyt to fag langt kor.
Formentlig i løbet af 1400-tallet tilføjedes korsarme,
af hvilke den nordre er ældst. I umiddelbar forlængelse heraf fik skibet og det vestlige korfag nye hvælv.
Dette korfag kom herved til at udgøre det østligste fag
i skibet. I senmiddelalderen blev der desuden opført
†sakristi, tårn og våbenhus. Kirken fik sit nuværende

udseende ved en omfattende hovedrestaurering 1884.
Orienteringen af kirken er ret nøjagtig øst-vestvendt.

Oversigt. Bygningsbeskrivelsen er inddelt i tre hovedafsnit: 1) Den senromanske teglstenskirke (s.
284). 2) Middelalderlige ændringer og tilføjelser
(s. 291). 3) Eftermiddelalderlige istandsættelser og
restaureringer (s. 305).
Disse hovedafsnit indledes af en redegørelse for
forskningshistorien (s. 272) og en præsentation af
tegningsmaterialet (s. 274).
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Den senromanske teglstenskirke:
Plan og opbygning (s. 284).
Materialer og teknik (s. 284).
Ydre (s. 285-88): a) skib (s. 285), b) døre (s. 286),
c) vinduer (s. 287).
Indre (s. 289-90): a) †triumfmur (s. 289), b) skib
(s. 289).
Arkitektoniske forudsætninger og datering (s. 290).
Middelalderlige ændringer og tilføjelser:
a) (†)langhuskor (s. 291), b) nordre korsarm (s.
294), c) søndre korsarm (s. 297), d) våbenhus (s.
299), e) hvælv i skib og vestlige korfag (s. 301),
f) †sakristi (s. 301), g) tårn (s. 302).
Eftermiddelalderlige istandsættelser og restaureringer:
1600-1800 (s. 305-06): a) istandsættelser i 1600tallet (s. 305), b) istandsættelser i 1700-tallet (s.
305), c) nyt spir 1768 (s. 305).
Istandsættelser i 1800-tallet (s. 306).
Ove Petersens restaurering 1884 (s. 308).
Tiden 1900-2011 (s. 310).
Tematisk oversigt:
Gulve (s. 311), døre (s. 311), vinduer (s. 314), tagværker (s. 314), tagbeklædning (s. 316), murbehandling (s. 317), farveholdning (s. 317), varme
og lys (s. 317), vindfløje (s. 318), bygningstavler (s.
318), †kalkmalerier (s. 320), glasmalerier (s. 321).

Fig. 13. Skitse af Vor Frue Kirke (s. 274). Efter Jacob
Madsen. – Sketch of Vor Frue Kirke.

Forskningshistorie
Sognepræst ved Vor Frue Kirke Lauritz Pedersen
Næraae beskrev 1771 Svendborg og Vor Frue
Kirke. Han mente, at Vor Frue Sogn var byens
ældste, og at kirken var opført på den gamle
borgs plads som byens første kirke. Til kirkebyggeriet var desuden anvendt en del af materialerne
fra den gamle borg. Næraae mente, at tårnet først
var opført efter reformationen, og at det havde
fået nyt spir 1768.114
Joachim Begtrup, sognepræst ved Skt. Nikolaj
Kirke, mente i sin beskrivelse af Svendborg fra
1823, at Vor Frue Kirke blev bygget af Valdemar
II på det gamle borgtårns plads. Han anså kirken
for at være yngre end Skt. Nikolaj Kirke. Tårnet
skulle have fået sit spir umiddelbart efter reformationen. Han nævnte desuden, at kirken blev
restaureret og fik nye vinduer i 1806, og at den
havde et rummeligt sakristi med stengulv.115
I de tre første udgaver af Trap Danmark fra henholdsvis 1858-60,116 1872-79117 og 1898-1906118
antog man ligeledes, at Vor Frue Kirke blev bygget på den bakke, hvor der tidligere skulle have
stået et forsvarstårn. Kirken måtte dermed være
fra Valdemar Sejrs tid. I 3. udgaven mente man
dog, at kirken vistnok blev opført i 1200-tallet,
mens hvælvene, formentlig samtidig med det nuværende kor, kom til i ‘den senere middelalder’.
Dernæst fulgte korsarme, tårn, sakristi og våbenhus.
Da arkitekt Ove Petersen restaurerede kirken i
1884, anså han kor og korsarme for at være en
senere tilføjelse, koret formentlig fra dronning
Margretes tid.98
Museumsleder Johs. Olsen skrev i Svendborg
Bys Historie fra 1919, at Vor Frue Kirke er yngre end Skt. Nikolaj og opført imellem 1253 og
1279. Han fortsatte rækken af historikere, der
mente, at den blev bygget på den gamle borgs
plads. Dette fremførte han på grundlag af gamle
beretninger, som vil vide, at den oven i købet
blev opført på resterne af borgen. Han fastslog, at kirken oprindelig var bygget i romansk
stil, men at den ved Ove Petersens restaurering
blev ombygget, hvorved mange spor i murværket forsvandt. Olsen mente også, at hvælvene i
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Fig. 14. Opstalt af nordfacade (s. 274).Tegning af Lauritz Pedersen Næraae 1771. – Elevation of the north facade. Drawing
by Lauritz Pedersen Næraae, 1771.

skibet blev indbygget i senmiddelalderen, muligvis samtidig med korhvælvingen. Tårnets første
spir gik muligvis tilbage til reformationen, mens
det nuværende blev opsat 1768. Sakristiet med
bjælkeloft og ligkapellet (dvs. våbenhuset) skulle
være fra samme år.119
I Trap Danmarks 4. udg. fra 1920-32 beskrives
kirken som en senromansk teglstenskirke, hvoraf
dele er bevaret i skibets sidemure fra tårnet til
korsarmene. Man mente desuden, at et smallere
kor blev nedrevet i senmiddelalderen, og efterfølgende blev det nye med skibet jævnbrede kor
opført. På samme tidspunkt skal kirken være omdannet til korskirke. Der blev indbygget hvælv i
hele kirken, og senere i middelalderen opførtes

Danmarks Kirker, Svendborg

et overhvælvet sakristi nord for koret, et våbenhus mod syd ved skibets vestlige fag samt et vesttårn.120
I Svendborg Købstads Historie fra 1959 gentog historikeren J. O. Bro-Jørgensen antagelsen om,
at borgen tidligere havde ligget på kirkebakken.
Kirken skulle dermed være fra efter 1253, hvor
borgen blev nedrevet.121 Han mente, at skibets oprindelige senromanske hvælv blev afløst af gotiske,
og kirken fik korsarme. I senmiddelalderen tilføjedes et tårn, et sakristi ved korets nordside samt et
ligkapel (dvs. våbenhus) ved sydsiden af skibet.122
I Trap Danmarks 5. udg. fra 1953-72 blev kirken beskrevet af bibliotekar og tidligere medarbejder ved Danmarks Kirker Kirsten Weber-An-
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dersen. Hun fastholdt sin teori om bygningens
udvikling fra senromansk kirke med smallere kor
til gotisk korskirke. På skibets sydside ved våbenhuset var der fundet rester af en spærstikfrise.
1884 blev mange partier af murværket skalmuret.
Dette gjaldt også tårnet, mens sakristiet blev nedrevet og erstattet af et nyt.123
Middelalderarkæologen Helle Reinholdt beskrev
1992 i Middelalderbyen Svendborg Vor Frue
Kirke som en senromansk kirke, hvoraf kun skibets langmure er bevaret. Denne kirke kunne dateres til første halvdel af 1200-tallet. Langhuskoret blev tilføjet i senmiddelalderen sammen med
korsarme og hvælv, men skibet har spor af ældre
hvælv. Våbenhuset, sakristiet og tårnet er ligeledes senmiddelalderlige.124
I forbindelse med byjubilæet 2003 og den samtidige restaurering af kirken udførte Svendborg
Museum en mindre arkæologisk undersøgelse på
overgangen mellem kor og skib (jf. s. 289). Man
fandt en del mønter, hvoraf den ældste syntes at
være fra o. 1200. Udgraveren, museumsinspektør
Per O. Thomsen, antog, at mønten kunne stamme
fra opførelsen af kirken, og at kirken dermed også
var fra o. 1200.35
I en artikel fra 2008 om Skt. Nikolaj Kirkes
middelalderlige bygningshistorie omtalte middelalderarkæolog Hans Krongaard Kristensen også Vor
Frue. Han vurderede, at de få bevarede og synlige
spor af oprindelige detaljer og vinduer ikke var
tilstrækkelige til en præcis datering. Krongaard
Kristensen nøjedes derfor med at formode, at kirken blev opført i første halvdel af 1200-tallet.7
Tegningsmateriale
Biskop Jacob Madsen beskrev 1589 under sin
visitatsrejse Vor Frue Kirke og tegnede en lille
skitse af kirkebygningen (fig. 13).125 Man ser kirkens sydfacade med korsarm og våbenhus. Både
tegning og beskrivelse skal findes under Skt. Nikolaj Kirke, da navnet på de to kirker er blevet
byttet om (jf. s. 92).
Sognepræst Lauritz Pedersen Næraae lavede
i forbindelse med sin beskrivelse af Svendborg
1771 (jf. s. 272) to skitser, en plantegning og et
‘prospekt’ (opstalt) af nordfacaden (fig. 58 og 14).

Plantegningen er nummereret og viser døre, placering af alter, prædikestol, døbefont og stolestader m.m. På prospektet er ligeledes indtegnet
indgange, men også vinduer, blændingsdekoration på korsarmens gavltrekant og placering af
urskiven på tårnet. Tegningerne synes i høj grad
at være korrekte, men ikke målfaste.
Apotekeren J. G. Burman Becker, som også
var historisk forfatter, fremstillede i midten af
1800-tallet to skitser af Vor Frue Kirke, en opstalt af kor, sakristi og søndre korsarm set fra øst
og en opstalt af skib og nordre korsarm set fra
nord (fig. 15a-b). Ved en sammenligning med
Ove Petersens opmålinger (jf. ndf.) ser de ud til
at være temmelig korrekte, hvad angår detaljer og
placering af vinduer og døre m.m. Størrelsesforholdene er dog ikke pålidelige.
1882 fremstillede Ove Petersen et sæt opmålingstegninger af kirken forud for den store
hovedrestaurering, som fandt sted 1884 (fig. 1623). Sættet omfatter nu otte tegninger: to grundplaner, fire facadetegninger, et tværsnit samt en
række detaljer, herunder placering af lydpotter
i koret. Tegningerne er let kolorerede. Den ene
grundplan er en registrering af kirken 1882 (fig.
22), og den anden er situationen efter 1884 (fig.
23). På denne grundplan er med rødt indtegnet
spor af ældre vinduer i skibet og nicher i koret.
Tilsyneladende bestod tegningssættet oprindelig af 24 tegninger.126 Det er uvist, om dette antal
også dækker over de otte ovennævnte. Det er dog
tydeligt, at de otte kendte tegninger ikke udgør
et komplet sæt. Der mangler bl.a. et længdesnit
og nogle detaljeopmålinger, som der er henvisninger til på grundplanen.
Fra den seneste restaurering 2003-04 findes
tegninger med plan, snit og opstalt ved arkitektfirmaet Clausen & Weber. Tegningerne er et
forslag til restaurering og viser den indretning af
kirken, som også blev resultatet af istandsættelsen.
Fig. 15a-b. a. Opstalt af østfacaden før restaureringen.
b. Opstalt af skibets nordfacade og nordre korsarms
nordgavl før restaureringen. Skitser af J. G. Burman
Becker o. 1850 (s. 274). – a. Elevation of the east facade before the restoration. b. Elevation of the north facade of the nave
and the north gable of the north transept before the restoration.
Sketches by J. G. Burman Becker, c. 1850.
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Fig. 16. Opstalt af østfacade. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Elevation of east facade. Scale drawing by Ove
Petersen, 1882.
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Fig. 17. Opstalt af vestfacade. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Elevation of west facade. Scale drawing by Ove
Petersen, 1882.
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Fig. 18. Opstalt af sydfacade. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Elevation of south facade. Scale drawing by Ove
Petersen, 1882.
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Fig. 19. Opstalt af nordfacade. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Elevation of north facade. Scale drawing by
Ove Petersen, 1882.
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Fig. 20. Tværsnit mod øst. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Cross-section towards the east. Scale drawing by
Ove Petersen, 1882.
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Fig. 21. Opmåling af detaljer, 1:75 (vindue) og 1:150 (opstalter af korvægge). Opmåling ved Ove Petersen u.å. –
Scale drawing of details by Ove Petersen, n.d.

282

svendborg · VOR FRUE KIRKE

Fig. 22. Plan af kirken før restaurering. 1:300. Opmåling ved Ove Petersen 1882. – Plan of the church before the restoration. Scale drawing by Ove Petersen, 1882.
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Fig. 23. Plan af kirken efter restaurering. 1:300. Tallene henviser til †begravelser (s. 376). 1. Knud Knudsen. 2-3.
Jørgen Jørgensen og Mads Andersen Bang. 4. Oluf Gaas. 5. Niels Hansen. 6. Et skelet. 7. ‘Junker Abels skelet’.
Opmåling ved Ove Petersen o. 1886. – Plan of the church after restoration. The figures refer to †burials. 1. Knud Knudsen.
2-3. Jørgen Jørgensen and Mads Andersen Bang. 4. Oluf Gaas. 5. Niels Hansen. 6. A skeleton. 7. ‘Junker Abel’s skeleton’. Scale
drawing by Ove Petersen, c. 1886.
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Fig. 24. Grundplan. 1:300. Målt af Ove Petersen 1882 f. (jf. fig. 22-23), korrigeret af Marianne Goral Krogh Johansen
og tegnet af Merete Rude 2011. Fundamenter til †triumfbue efter opmåling i Svendborg Museum. – Ground plan.

Den senromanske teglstenskirke
Af den senromanske kirke fra første halvdel af
1200-tallet står nu kun skibets ydermure mellem
tårn og korsarme samt vestgavlen tilbage. Hele
kirken er stærkt præget af den hovedrestaurering,
som den undergik 1884 ved arkitekt Ove Petersen. Store dele af facaderne blev skalmuret, og
spor af ældre detaljer forsvandt.
Plan og opbygning. Den senromanske kirke var
adskilt i †kor og skib.Ved en udgravning 2003 på
overgangen mellem det nuværende skibs to østlige fag mente man at have fundet dele af fundamenterne til koret.35 Der er dog nok snarere
tale om fundamenter til †triumfmuren (jf. s. 289).
Skibet må være opført som en toskibet hal overdækket med 2×4 næsten kvadratiske †hvælv.

Materialer og teknik. Skibets facader har granitsokkel, hvorover der ses et kantstillet binderskifte med
skråkant, som udgør overgangen mellem sokkel og
murværk. Både sokkel og skråkant er indsat 1884.
På både skibets nordre og søndre facade fandt man
1884 mellem korsarmen og tårnet ca. 18 tommer
under jorden den oprindelige granitsokkel med
profilering. På korets østgavl ses genanvendte sokkelsten af granit, foroven udsmykket med to vandrette riller. Disse sten kan hidrøre fra den senromanske kirke, og de er muligvis flyttet 1884.98
Skibet ses over hvælvene at være opført af mørkerøde munkesten. Skibets mure er ca. 1,20 m
tykke, mens tykkelsen på korets mure ikke kendes. Det skalmurede murværk på nordfacaden af
skibet er lagt i polsk skifte, mens sydfacaden er
lagt i munkeskifte. Om dette bunder i oprinde-
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lige forhold, eller om det skyldes Ove Petersen,
vides ikke. Oprindeligt murværk på vestgavlen
ses fra tårnets første mellemstokværk, og her er
der tale om munkeskifte.
Ydre
Skibets facader har teglstensdekorationer med
forskellig udformning. Nordfacaden har et skifte
over vinduerne en savsnitfrise, herover tre glatte
skifter og dernæst endnu en savsnitfrise. Over
savsnitfriserne følger tre glatte skifter og øverst en
gesims med to retkantede kvartstens fremspring.
Det nederste fremspring er af bindere, det øverste
af kantstillede bindere. Friserne er en rekonstruktion fra 1884, men de må antages at være udført
på grundlag af oprindelige friser med samme udformning, da de ses på Ove Petersens opmåling
fra 1882 (fig. 19). Af sydfacadens tre fag er kun de
to synlige, da det vestlige er skjult bag det senere
tilføjede våbenhus (jf. s. 299). Skiftet umiddelbart
over de nuværende spidsbuede vinduers toppunkt er en savsnitfrise, som med to glatte skifter
er adskilt fra endnu en savsnitfrise. Over savsnitfriserne ses et glat skifte og dernæst en temmelig
flad spærstikfrise, hvor hvert tredje ben hviler på
en lille afrundet teglstenskonsol. Spærstikfrisen er
rekonstrueret på baggrund af rester fundet inde
i våbenhuset 1884. 4½ tommer af frisen var bevaret i en ‘meget mangelfuld tilstand’.98 Svage
rester af denne frise ses endnu fra loftet over vå-

Fig. 26. Skitse af tagspærfrisen på Vor Frue Kirke (s. 285).
Tegning af N. L. Høyen i notebog 1830. – Sketch of
the rafter frieze at Vor Frue Kirke. Drawing by N. L. Høyen,
1830.

benhuset. De oprindelige savsnitfriser kan også
observeres her, men de er dårligere bevaret. De
ses oprindelig at have været adskilt af fire glatte
skifter og ikke af de to, som er rekonstrueret.127
Disse dekorationer er også bevaret på vestgavlen.
Nord for tårnets østlige hvælvkappe ses nederst
en savsnitfrise, dernæst et glat skifte og øverst
den flade spærstikfrise (fig. 27). Frisen i tårnet
dokumenterer sammen med en lille skitse i N. L.
Høyens notebog (fig. 26), at den flade udformning ikke skyldes Ove Petersens rekonstruktion.
Spærstikfrisen har således haft en afvigende form
i sammenligning med andre kendte spærstikfriser
som på f.eks. Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 113 ff.).
Frisen på skibets sydfacade er dog ikke helt korrekt rekonstrueret, da vestgavlens frise har en lille

Fig. 25. Rekonstruktion af det senromanske skib. Plan 1:300. Ved Marianne Goral
Krogh Johansen på grundlag af opmålinger ved Ove Petersen 1882 (jf. fig. 24) og
tegnet af Merete Rude 2011. – Reconstruction of the Late Romanesque nave.
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Fig. 27. Tagspærfrisen på skibet vestgavl (s. 285) og spor af †hvælv i tårnets nordøsthjørne (s. 303). Foto Mogens Vedsø 2011. – Rafter frieze on the west gable of the nave and
traces of †vault in the north east corner of the tower.

konsol under hvert ben og ikke kun under hvert
tredje.
Mod vest findes på nordfacaden en stræbepille
på overgangen til tårnet (fig. 47). Den har erstattet
en ældre og kraftigere †stræbepille, som var placeret lidt længere mod øst (fig. 22). På samme måde
fandtes ved sydfacadens vesthjørne en (†)stræbepille. Fra loftet over våbenhuset ses det øverste af
den i rummets nordvesthjørne (fig. 28). Den er
også indtegnet i våbenhusets vestmur af Ove Petersen (fig. 22). Stræbepillen har skrå afdækning,
den nuværende er dog en senere udskiftning. Der
har således været oprindelige stræbepiller på det
senromanske skibs facader på hjørnerne ved vestgavlen. Disse stræbepiller modsvaredes formentlig
af tilsvarende mod øst, omend det ikke kan afgøres,
om den bevarede på nordfacaden ved overgangen
mellem skib og det senere tilbyggede langhuskor
er i forbandt med skib eller kor (jf. s. 291).

Skibets vestgavl står skævt på langmurene med
en nordøst-sydvestvendt afvigelse. Den er nu gen
nembrudt af tårnbuen, men fra tårnets første
mellemstokværk er det muligt at se det øverste
af gavlen. Den er bevaret indtil to skifter over
spærstikfrisen, hvilket svarer til tagfoden. På Ove
Petersens opmåling (fig. 19 og 22) ses en stræbepille ved vestgavlens nordre hjørne. Den blev
fjernet 1884, men ses som en udmuring (fig. 47)
på tårnets nordfacade. Den må formodes at have
været oprindelig, og der har sandsynligvis været
en tilsvarende mod syd.
Døre. Den senromanske kirke har formentlig
haft mindst to †døre, placeret henholdsvis mod
nord og mod syd i skibets vestlige fag. Derudover
kan der have været dør til koret og i vestgavlen.
I skibets sydfacade findes i det vestlige fag en
dør til våbenhuset. Døren blev tilmuret 1884,128
men ved en genetablering 1980129 fremkom der
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spor af en ældre (†)dør.130 Der var i begge sider
bevaret en ‘skråfals’131 i tegl, mens anslaget og den
yderste halve sten var fjernet. På grundlag af dette
antog man, at døråbningens højde havde været
2,54 m og bredden 1,38 m (uden anslag). En halv
sten øst for døråbningen fandt man et ca. 0,5 m
bredt spor, der tolkedes som en ‘portalomfatning’.
Dette kan være rester af den oprindelige portal
i den senromanske kirke. Døren i våbenhusets
sydgavl har tidligere været anbragt asymmetrisk i
gavlen, og det kan muligvis give et fingerpeg om,
hvor døren til skibet har siddet (jf. s. 301). Hvis
denne dør til skibet er den oprindelige, har den
været anbragt under det vestligste, senromanske
†vindue. En †norddør er helt forsvundet.
Vinduer. Der blev ved restaureringen 1884
fundet spor af i alt fire rundbuede vinduer, som
man antog, var de oprindelige (fig. 23). På skibets
nordfacade fremkom ét vindue og på sydfacaden
Fig. 29. Stræbepille på (†)langhuskorets nordmur ved
overgangen til skibet set fra loftet over nordre korsarm
(s. 286 og 291). Foto Marianne Goral Krogh Johansen
2011. – Buttress on the north wall of the (†)long nave at
the transition to the old nave, seen from the loft above the
north transept.

Fig. 28. Stræbepille ved det senromanske skibs vesthjørne set fra våbenhusloftet (s. 286). Syd for stræbepillen ses fremspringet, som har båret etageadskillelsen
(s. 301). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011.
– Buttress at the western corner of the Late Romanesque nave
seen from the porch loft. South of the buttress the projection
that carried the floor can be seen.

tre.132 De havde ‘glatte lysninger uden profileringer såvel på den ydre som på den indre side’.98
Nordfacadens vindue ses nu som et rekonstrueret
spor i det midterste fag delvis skjult bag stræbepillen. Det er afsluttet med et rundbuet stik af
bindere. Det østlige af vinduerne på sydfacaden
ses også som et rekonstrueret spor i skibets tredje
fag og er delvis skåret af et vindue fra 1884. Det
er foroven ligeledes afsluttet med et rundbuet stik
af bindere, som forsvinder ind bag stræbepillen.133
	Et andet vindue er heller ikke længere synligt
udefra, men ses fra loftet over våbenhuset. Der
er tale om et tilmuret, rundbuet vindue (fig. 32),
som er afsluttet med et helstensstik af let kileformede sten og et prydskifte af krumme løbere. På
Ove Petersens plan er vinduet indtegnet med en
smig indadtil og en lige karm udadtil (fig. 23).
Vinduet er ved opførelsen af våbenhuset tilmuret i flugt med facaden, og det var således ikke
umiddelbart muligt at konstatere, om Ove Pe-
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i højden og 1 alen og 7 tommer i bredden (71
cm). I bunden af vinduet ligger nu en del brokker, hvorfor den fulde højde ikke kunne måles
ved undersøgelsen. Højden er dog min. 150 cm,
hvortil kommer buen, som ikke kunne ses i sin
helhed. Det kunne desuden konstateres, at den af
Ove Petersen målte bredde ikke er korrekt. Den
blev ved undersøgelsen målt til 112 cm, mens
lysningen er 62 cm. Glasfalsen er 8-9 cm bred og
springer 3 cm frem. Vinduet synes at have stået
åbent, indtil våbenhuset blev bygget. Et tredje
vindue blev registreret helt mod vest, men er ikke
længere synligt. Der må antages at have været i alt
otte af denne type vinduer fordelt med fire i nord
og fire i syd (fig. 25).

Fig. 30. (†)Senromansk vindue efter fjernelse af tilmuring (s. 287). Foto Mogens Vedsø 2011. – (†)Late Romanesque window after removal of bricking-up.

tersens udformning var korrekt. Ved en mindre
bygningsarkæologisk undersøgelse fjernedes tilmuringen, som kun var af en halv stens tykkelse,
og vinduet viste sig at have en typisk romansk
udformning med dobbelte smige (fig. 30). Glasfalsen var bevaret og sås at være opmuret af sten
på fladen. Bevaret var også en del af de søm, som
har holdt ruden fast (fig. 31). I hvert fald buen har
været hvidtet, men det kan også gælde siderne.
De kan dog med sikkerhed kun siges at have været pudsede og hvidtede på et senere tidspunkt
før tilføjelsen af våbenhuset. Indadtil er vinduet
ligeledes tilmuret i flugt med væggen. Tilmuringen kan her være helstens, da den er med til at
bære hvælvet. Denne tilmuring har været åbnet
mod øst, da der ses enkelte små, gule teglsten.
Dette er formentlig sket 1884.Vinduet målte ifølge Ove Petersen 3 alen og 20 tommer (240 cm)

Fig. 31. Glasfals med søm i det (†)senromanske vindue
(s. 287). Foto Mogens Vedsø 2011. – Glass groove with
nails in the (†)Late Romanesque window.
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Fig. 32. (†)Senromansk vindue i skibets sydfacade set fra våbenhusloftet (s. 287). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – (†)Late Romanesque window in the south facade of the nave seen
from the porch loft.

Indre
†Triumfmuren i den senromanske kirke stod omtrent på overgangen mellem skibets to nuværende østlige fag. Den er formentlig fjernet, da man
byggede langhuskoret og senest ved korsarmenes tilkomst. Der er ikke bevaret synlige rester
af den, men ved en udgravning 2003 fandt man
formentlig rester af fundamenterne (fig. 24) (jf. s.
284).134 De viser, at koret kun har været en smule

Danmarks Kirker, Svendborg

smallere end skibet. Triumfbuen har i givet fald
været ganske bred. Dette ville dog være i god
overensstemmelse med indretningen af skibet,
som på det tidspunkt synes at have været en toskibet hal overdækket med 2×4 næsten kvadratiske †hvælv (jf. ndf.). Med en række †piller på
langs i skibet til at bære hvælvene, kan en bred
triumfbue have været en oplagt løsning.
Skibets tre fag er dækket af glat puds, der skjuler
alle ældre spor.
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Fig. 33.Vederlag til †hvælv, placeret mellem andet og tredje fag fra vest af de nuværende hvælv (s. 290). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – Abutment to †vault, located between second and third bay from the west of the present
vaults.

	Over de nuværende hvælv ses mellem andet og
tredje hvælvfag (fra vest) et vederlag til et ældre
†hvælv (fig. 33). Det er afhugget, men vederlaget springer stadig en smule frem. Hvælvet har
ikke haft samme udstrækning som de nuværende
hvælv og dermed heller ikke samme inddeling
i tre hvælvfag. Der må i stedet have været tale
om fire hvælvfag, og de oprindelige vinduer er
placeret i overensstemmelse med disse hvælv. De
fire hvælv har været usædvanligt smalle, hvis de
skulle dække hele rummets bredde. Forklaringen
må være, at skibet var toskibet med 2×4 næsten
kvadratiske hvælv. Disse må have været båret af
fritstående piller i skibets længdeakse og af konsoller på væggene. Hvælvene var oprindelige. De
blev antagelig først revet ned i forbindelse med
opførelsen af de nuværende hvælv (jf. s. 301).
Sporene blev allerede opdaget under Ove Petersens hovedrestaurering, hvor han bemærkede, at
skibet havde spor af ‘buer’, der havde været anbragt ‘på andre steder end de nuværende’.135

Arkitektoniske forudsætninger
og datering
Den senromanske kirke med oprindelige hvælv i to
rækker er ikke nogen udbredt form i 1200-tallets
danske kirkebyggeri. Der findes dog enkelte andre
eksempler, først og fremmest Skt. Nikolaj i Vejle,
men også kirken i Skelskør. I Vejle var kirken ligesom Vor Frue fra begyndelsen planlagt med to rækker hvælv i form af 2×5 omtrent kvadratiske krydshvælv båret af piller i rummets længdeakse. Denne
planløsning og hvælvene har tydelige forbindelser
til en række nordtyske kirker i Lauenburg og det
vestlige Mecklenburg (DK Vejle 83-98). Hvælvpillerne var firpasformede og synes ligeledes at indikere påvirkning fra Nordtyskland (DK Vejle 83-98).
Kirken i Skelskør er ligeledes senromansk. De
2×4 let rektangulære krydshvælv er dog her først
indsat senere, formentlig henimod 1300. Disse
hviler på firkantede piller i skibets længdeakse og
falsede piller i hjørnerne (DK Sorø 242-48).

middelalderlige ændringer og tilføjelser

I Vor Frue Kirke er pillerne i længdeaksen ikke
bevaret, og formen kendes ikke. Den toskibede
plan i sig selv knytter dog som nævnt Vor Frue
Kirke til begge ovennævnte kirker samt kirkerne i Udby (DK Holbæk 467-486) og Stege (DK
Præstø 203-228).
	Også i Vor Frue Kirkes ydre er der elementer,
som peger mod Nordtyskland i form af teglstensdekorationerne. Det kan imidlertid være svært at
få et indtryk af Vor Frue Kirkes dekorationer,
fordi meget er ændret ved hovedrestaureringen
1884. Den flade spærstikfrise på konsoller og savsnitfriserne er dog relativt velbevarede og hører
uden tvivl til i det senromanske teglstensbyggeri.
Mange elementer kan også genfindes på de lolland-falsterske teglstenskirker fra senromansk tid,
som dog ikke er dateret så nøjagtigt. Lignende
dekorationer på Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg
kan knyttes til en nær forbindelse mellem det
sydøstdanske og det nordtyske teglstensbyggeri
(jf. s. 144), og dette gælder også for Vor Frue Kirke. Forbindelsen har bestået i gensidig inspiration
og udveksling.
Datering.Vejle-kirken dateres til perioden 124080, hvor koret tilhører den tidlige del, mens skibet
er en smule yngre, uden at der dog synes at være
den helt store forskel i tid (DK Vejle 98). Der er i
Vejle-kirkens skib anvendt unggotiske, spidsbuede
(lancetformede) vinduer, hvor der iVor Frue Kirke
udelukkende er tale om rundbuede, senromanske
vinduer.Vejle var desuden født med et langhuskor,
hvor Vor Frue oprindelig havde et lidt smallere
kor, som senere blev afløst af et langhuskor. Disse
ting tyder sammen med dekorationerne på, at Vor
Frue Kirkes skib er en smule ældre end Vejles.Vor
Frue må derfor dateres til perioden 1200-50.
Middelalderlige ændringer og
tilføjelser
De to rektangulære fag, som siden korsarmenes tilkomst udgør koret og skibets østlige fag,
er oprindelig opført som et to fags (†)langhuskor,
sandsynligvis i anden halvdel af 1300-tallet. Koret
blev bygget op til det senromanske skib.
Soklen er af granitkvadre, og første skifte derover er et skråkantet, kantstillet binderskifte; begge
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disse skifter er skalmur fra restaureringen 1884.
Det afspejler formentlig den oprindelige udformning, som kan genfindes på Ove Petersens
tegning (fig. 16) og på Burman Beckers skitse
(fig. 15a), dog i en lidt grovere udgave. Blot er
mere af soklen synlig nu, fordi toppen af bakken blev afgravet 1884. På østgavlen ses nederst
senromanske sokkelsten (jf. s. 284). Over soklen
er der på hele det østlige korfag overvejende oprindeligt murværk bortset fra de nederste 9-15
skifter samt de øverste skifter og gesimsen, som er
fra 1884. Gesimsen har to skifter, som springer få
centimeter frem, nederst skiftevis en løber og en
binder, øverst kantstillede bindere. Om der blev
fundet rester af en oprindelig gesims med denne
udformning, vides ikke. Alt er opført af munkesten136 og lagt i munkeskifte, hvoraf størstedelen er gule eller lysere røde end stenene i det
senromanske skib. Der indgår også partier med
mørkerøde og enkelte næsten sortbrændte sten.
Partierne af sten i forskellige farver er ikke regelmæssige, men der synes dog at være tale om en
bevidst anvendelse af farverne som dekoration.
Det vestlige korfag samt hovedparten af østfagets
nordside er i det ydre skjult af senere tilbygninger
(jf. s. 294, 297 og 301).
På koret findes seks stræbepiller. De er opført af de samme gule og lysere røde munkesten
som koret. Afdækningen er med røde vingetegl.
Stræbepillerne har i vidt omfang bevaret det oprindelige murværk, men de blev 1884 skalmuret
forneden og fik en ny gesims, begge dele af nye
mørkerøde munkesten.
På østgavlen findes ved hvert hjørne en stræbepille, som er i forbandt med gavlens murværk.137
Sydfacaden har ved østhjørnet en stræbepille,
som flugter med østgavlen. Den er i forbandt
med sydfacaden. Der må have været en tilsvarende på nordfacaden, som blev skjult af sakristiet og derfor ikke ses på opstalten (fig. 16). På
overgangen mellem de to fag af langhuskoret
findes på nordfacaden en stræbepille. Den er synlig fra loftet over korsarmen (fig. 35) og har som
de ovennævnte haft skrå afdækning. En tilsvarende stræbepille mod syd ses ligeledes fra loftet
over korsarmen. Endelig er der en stræbepille på
nordfacaden ved overgangen mellem langhusko-
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Fig. 34. Korets østgavl set fra sydøst (s. 292-93). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – East gable of the chancel
seen from the south east.

ret og skibet. Den er synlig fra loftet over korsarmen, men det kan ikke afgøres, om den er i
forbandt med skibet eller med langhuskoret (fig.
29). Der kan desuden have været en tilsvarende
på sydfacaden, men den er formentlig revet helt
eller delvis ned i forbindelse med byggeriet af
korsarmen, idet søndre korsarm er bredere end
nordre, og stræbepillen vil dermed have stået i
vejen for byggeriet.

På sydfacaden fandtes tidligere nogle skifter
under gesimsen en savsnitfrise, som ikke blev rekonstrueret ved restaureringen (fig. 18).
På Ove Petersens opmåling (fig. 16) ses en ældre †gavltrekant med fem sandsynligvis spidsbuede blændinger, som dog er skåret af sekundære
kamtakker. Den midterste blænding er bredest og
har i midten et halvstens fremspringende spidsbuet felt, som er muret i flugt med gavlen. De

middelalderlige ændringer og tilføjelser

følgende blændinger blev smallere for hvert sæt.
Taget over koret blev enten ved opførelsen af
†sakristiet eller senere ført videre ned over denne
bygning. Kamtakkerne på Ove Petersens opmåling stammede sikkert fra denne ombygning, der
har grebet ind i gavltrekantens blændingsdekorationer. Gavltrekanten var således ældre end ombygningen og sandsynligvis oprindelig.
I gavlen (fig. 34) findes et spidsbuet vindue med
halvstensstik. Vinduet er tilmuret i lysningen,
men har bevaret to retkantede halvstensfalse. Sålbænken er muret med nyere sten, hvilket også
gælder en del af murværket derunder. Tre skifter
under sålbænken er helt fornyet, og vinduet har
således været højere. Det er formentlig sket i forbindelse med en reparation af murværket under
hovedrestaureringen 1884. Både vanger og stik er
oprindelige og muret i samme materiale som det
omgivende murværk. Der er også her anvendt
både gule og røde munkesten.

Fig. 35. Stræbepille på overgangen mellem kor og
korsskæring, nu næsten skjult bag nordre korsarms
østmur (s. 291). Foto Marianne Goral Krogh Johansen
2011. – Buttress at the intersection of nave and transept, now
almost hidden behind the east wall of the north transept.
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Fig. 36.Vindue i korets nordmur (s. 293). Foto Mogens
Vedsø 2011. – Window in the north wall of the chancel.

	Over sakristitaget ses i nordfacaden (fig. 36) et
oprindeligt vindue. Det er spidsbuet med halvstensstik, og stenene i stikket er alle oprindelige
bortset fra topstenen. Vinduet har en enkelt retkantet halvstensfals, som dog muligvis er ommuret. 1884 blev der afdækket yderligere spor af
vinduet længere nede (fig. 21).
Langhuskorets indre er nu som resten af kirken
dækket af nyere, meget glat puds (fig. 59). I østvæggen bag alteret fandt man ved restaureringen
1884 en større niche flankeret af to senere tilmurede nicher. I både nord- og sydvæggen fandtes
mod øst en niche svarende til de små nicher (fig.
21), og alle nicherne var med spærstikformede
afslutninger. Tilsyneladende åbnede man de to
små nicher i østvæggen, da indberetningen nævner, at der ikke fandtes noget i dem.98
I korets østgavl, og senere også i nord- og sydvæggene, fandt man 1884 ved udhugning til en
skorsten i alt 16 lydpotter anbragt i grupper (fig.
21). Den nederste række var anbragt ca. 5¼ alen
over gulvet, og den øverste række 2 alen højere
med godt 1 alens afstand imellem. To af *lydpotterne blev udtaget (fig. 37a-b),138 mens de øvrige
ikke længere er synlige.
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Fig. 37a-b. *Lydpotter udtaget fra kirkens kor (s. 293). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – *Resonance pots removed from the chancel.

	Begge langhuskorets fag blev overhvælvet med
fra begyndelsen planlagte firdelte helstens krydshvælv med afrundede ribber med markeret skulder og platte; det vestre er senere nedrevet (jf. s.
301). Det bevarede hvælv afsluttes med en rund
slutsten med en sekstakket stjerne. Slutstenen kan
være oprindelig. Der har fra begyndelsen været
opført skjoldbuer på alle tre vægge, mens ribberne bæres af retkantede pillefremspring i hjørnerne. Disse fremspring har retkantede kragbånd
og må stamme fra Ove Petersens restaurering. På
tværsnittet fra 1882 (fig. 20) ser det ud til, at ribberne går direkte ned på pillerne, men der kan
mangle nogle detaljer på opmålingen. På plantegningen, der er udført inden hovedrestaureringen
(fig. 22) har hjørnerne små afrundede led, som
bærer skjoldbuernes rundstav. Disse led er nu
også retkantede. Mod vest på overgangen til det
vestlige fag af langhuskoret er ribberne båret af
konsoller med samme form som kragbåndene i
østenden. De stammer ligeledes fra restaureringen 1884. De spidsbuede skjoldbuer i koret er
helstens dybe og høje. Skjoldbuerne er ledsaget
af en trekvartrundstav, som udspringer fra piller-

nes kragbånd. Gjordbuen mod det vestlige fag af
langhuskoret har samme profil som ribberne, og
på vestsiden af den har Ove Petersen opført en
støttebue. Det vestlige fag af langhuskoret har som
ovenfor nævnt oprindelig haft et †hvælv svarende
til det ovennævnte. Der ses rester af et vederlag til
dette hvælv på den bevarede gjordbue mellem de
to fag. Det må være fjernet i forbindelse med indbygningen af de nuværende hvælv i skibet (jf. s.
301), vel fordi det gamle hvælv ikke harmonerede
med de nye og højere hvælv i korsarmene.
Kun få detaljer giver grundlag for datering af
langhuskoret. Anvendelsen af hele sten i kapper,
ribber og skjoldbue samt ribbernes form i østfagets hvælv tyder dog på en datering til anden
halvdel af 1300-tallet.
	Efter opførelsen af langhuskoret tog man i
1400-tallet fat på den næste udvidelse i form af
den to fag lange nordre korsarm, som blev bygget
op mod stræbepillerne på det vestlige fag af koret. Den er rektangulær med største udstrækning
nord-syd.
Korsarmen har granitsokkel og derover et skråkantet, kantstillet binderskifte, begge dele fra 1884.

middelalderlige ændringer og tilføjelser

Murværket af røde munkesten139 er lagt dels i
munkeskifte, dels i polsk skifte. Munkeskiftet er
enerådende i det oprindelige murværk, der foroven afsluttes af en gesims bestående af tre rundede, udkragede rulskifter. Nordre korsarm er i
vid udstrækning skalmuret 1884, men der findes
oprindeligt murværk både på østfacaden, som
dog stort set er dækket af sakristiet, og på vestfacaden. På østfacaden begrænser det oprindelige
murværk sig til et lille parti over sakristiets tag,
hvor også et mindre stykke af gesimsen er bevaret. Vestfacaden er kraftigt skalmuret, især i den
nederste halvdel, men har oprindeligt murværk i
partier omkring vinduerne.
Vestfacaden deles af en stræbepille, som flere
steder har oprindeligt murværk, men det er ikke
muligt at se, om den er i forbandt med murværket.140 Østfacaden har haft en tilsvarende †stræbepille, som ses på Ove Petersens plan (fig. 22).
Her indgik den i det senere tilføjede †sakristis
nordfacade, og den er fjernet 1884, da man byggede et nyt og større sakristi.
På begge facader er foroven bevaret dele af to
savsnitfriser adskilt af et binderskifte, og friserne
er rekonstrueret på den skalmurede del af facaderne og på nordgavlen.
Nordgavlen blev 1884 fuldstændig skalmuret
med røde munkesten (fig. 38). Ove Petersen synes dog stort set at have bevaret det oprindelige
udseende i skalmuringen (fig. 19). Dette gælder
også gavltrekanten, som afsluttes med 15 brynede
kamtakker. Den har fem rundbuede højblændinger, og over den midterste ses desuden en cirkelblænding.
I nordgavlen fandtes der før 1884 en †retkantet dør (fig. 19). Det vides ikke, hvornår denne
dør blev indsat, men den kan have været oprindelig.
På Ove Petersens opstalt af østfacaden (fig. 16)
ses nord for det senere tilføjede sakristi et †spidsbuet vindue. Det ser ud til at have haft samme
udformning som de øvrige vinduer, der var i kirken på dette tidspunkt. Vinduet kan have været
oprindeligt. Der ses ingen spor af det pga. skalmuringen. Da man 1884 nedrev sakristiet, fremkom der også et (†)tilmuret vindue i det sydlige
fag,98 og det blev opmålt i plan og opstalt (fig.
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Fig. 38. Nordre korsarms nordgavl set fra nordvest (s.
295). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. –
North gable of the north transept seen from the north west.

21). I det ydre fandtes først to fladt afrundede
false, som går over i en affaset glasfals. I det indre
findes efter glasfalsen en retkantet fals og en glat
smig. Vinduet, der sandsynligvis var oprindeligt,
blev formentlig muret til ved opførelsen af sakristiet. På Ove Petersens opstalt af vestfacaden
(fig. 17) ses et †spidsbuet vindue i det sydlige fag.
Det synes at være smallere end det nuværende,
og der er ikke bevaret spor af det. Det kan have
været oprindeligt. I det nordre fag på samme mur
har Ove Petersen tilsyneladende ikke fundet spor
af et vindue. På nordgavlen fandtes før 1884 et
†spidsbuet vindue (fig. 19), hvis alder ikke kendes. Også det kan have været oprindeligt.
Det indre af nordre korsarm står hvidpudset
(fig. 39). Disponeringen af øst- og vestvæggen
er den samme med helstensdybe pillefremspring,
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Fig. 39. Nordre korsarms indre set mod nordøst med Tróndur Paturssons glasmaleri. Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– Interior of the north transept seen towards the north east with Tróndur Patursson’s stained glass.
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som bærer de spidsbuede skjoldbuer og gjordbuen. På østvæggen er der mellem pillefremspringene forneden et lille fremspring på væggen, formentlig fra 1884. Fra pillerne udspringer ribberne båret af konsoller, som er placeret i
hjørnerne mellem henholdsvis skjoldbuerne og
mellem gjordbuerne og skjoldbuerne. Konsollerne er udformet som en fjerdedel af en kegle med
spidsen nedad (fig. 105). De er formgivet ved restaureringen 1884. Skjoldbuen på nordvæggen er
som den eneste omgivet af en trekvartrundstav
udspringende fra hvælvkonsollen. Denne udformning svarer til østvæggen i det østlige fag
af langhuskoret. Rummet er overhvælvet med to
firdelte halvstens krydshvælv, hvis ribber ligner
dem i langhuskorets østlige fag. Begge hvælv har
en slutsten med roset, som sandsynligvis ikke er
oprindelig. Over hvælvene ses østgavlen, som i to
omgange bliver tyndere opefter.
Søndre korsarm er formentlig tilbygget kort efter
nordre korsarm, muligvis i sidste del af 1400-tallet.141 Den to fag lange tilbygning blev bygget op
mod stræbepillen mellem de to fag af langhuskoret. En stræbepille, som stod mellem langhuskor
og skib, blev formentlig fjernet. Vestmuren står
derfor ved siden af den placering, som stræbepillen havde. Korsarmen er rektangulær med største
udstrækning nord-syd.
Soklen er af granit, hvorover ses et skråkantet,
kantstillet binderskifte indsat 1884, hvilket svarer til soklen på resten af kirken. Herover ses der
murværk af røde munkesten, overalt i munkeskifte, og de to facader mod øst og vest er foroven
afsluttet med en ommuret gesims af to kvartstens
fremspringende binderskifter fra 1884. Den kan
dog være udført på grundlag af en ældre gesims,
som ses på Ove Petersens opstalter (fig. 16-17).
Murværket i øvrigt er overvejende oprindeligt,
men også i noget omfang skalmur fra 1884, især i
den nederste halvdel.
På søndre korsarm findes fire stræbepiller. Facaderne mod øst og vest har hver en oprindelig
stræbepille omtrent midtfor, mens sydgavlen ved
hvert hjørne har en oprindelig stræbepille, som
flugter med henholdsvis østre og vestre flankemur. I den østre stræbepille findes mod syd en
rundbuet niche.142

297

Fig. 40. Søndre korsarms sydgavl set fra sydøst (s. 297).
Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – South
gable of the south transept seen from the south east.

	Både øst- og vestfacaden har foroven en savsnitfrise og derover et glat skifte under gesimsen.
Enkelte sten i savsnitfriserne synes oprindelige.
Sydgavlen afsluttes foroven af en gavltrekant
med 11 brynede kamtakker (fig. 40). Heraf er de
seks nederste oprindelige (dog med ommurede
bryn), mens de fem øverste er ommurede 1884.
Den ommurede del synes dog at være udført
på grundlag af den oprindelige gavl, som havde
samme udseende (fig. 18).
	Blændingsdekorationen begynder nederst med
to savsnitfriser adskilt af et binderskifte, og derover ses en tre skifter høj båndblænding afsluttet
med et let fremspringende binderskifte.
Herover ses fem rundbuede højblændinger, hvoraf den midterste er bredest. Over højblændingerne findes en savsnitfrise adskilt med et enkelt
skifte fra en to skifter høj båndblænding. Derover
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to tætsiddende cirkelblændinger, en enkelt kort
savsnitfrise og øverst, i den midterste kamtak, en
lille retkantet blænding. Under alle kamtakkerne
findes en kort savsnitfrise, som under de yderste kamtakker er suppleret med en to skifter høj
båndblænding placeret over savsnitfrisen.
I bunden af den midterste højblænding findes
en rundbuet åbning. Den ser ud til at være oprindelig, men findes ikke på Ove Petersens opmåling.
	En retkantet †dør eksisterede frem til 1884 (fig.
18), men alderen på døren kendes ikke. Den kan
have været oprindelig, men var det sandsynligvis
ikke, da den synes at være blevet flyttet rundt (jf.
s. 313).
	Både øst- og vestfacaden af søndre korsarm
havde i det nordlige fag indtil 1884 et spidsbuet
†vindue (fig. 16), som kan have været oprindeligt.
I det sydlige fag ses nu på begge facader en nyere
tilmuring, som stammer fra tilsvarende vinduer.
Det er muligvis de vinduer, som omtales 1677 (jf.
s. 314), og som må være forsvundet inden 1882,
da de ikke er med på Ove Petersens opmålinger
(fig. 16).143
På opmålingen fra 1882 ses et spidsbuet †vindue i søndre korsarms gavl, det har færre false og
er en smule mindre end det nuværende. Alderen
på dette vindue kendes ikke, men det kan have
været oprindeligt.
Det indre af søndre korsarm er ligeledes pudset
(fig. 41). Her bæres ribberne i modsætning til i
nordre korsarm udelukkende af konsoller, der har
været en del af byggeriet fra begyndelsen. Konsollerne er udformet som i nordre korsarm, dog
som halve kegler ved gjordbuen mellem de to
fag; de er udformet 1884. Denne gjordbue er af
samme form som ribberne, mens skjoldbuerne
markeres af trekvartrundstave. Ribberne i de to
firdelte krydshvælv er som nordre korsarms meget lig dem i koret.
Sydgavlen ses over hvælvet. Den bliver som
nordre korsarms nordgavl tyndere opefter i to
omgange.
Fig. 41. Søndre korsarms indre set mod sydvest med
Tróndur Paturssons glasmaleri. Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Interior of the south transept seen towards the south
west with Tróndur Patursson’s stained glass.
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I sydvestre hjørne af korsarmen findes en fladbuet dør144 til en spindeltrappe, der udmunder i
det søndre hvælvs sydvestre lomme. Trappeskakten er opmuret overvejende af løbere, og den er
overdækket af vandrette halvstensstik på fladen.
Spindelen er cirkulær og halvstens.
De to korsarme er ganske forskellige, idet nordre korsarms tagryg er lavere end søndre korsarms. Søndre korsarm er bredere end nordre.
I det indre er der afvigelser i forbindelse med
hvælvene. Nordre korsarms hvælv er højere, og
de udspringer fra konsoller på pillefremspring,
hvor søndre korsarm har konsoller, der udspringer direkte af væggene. Disse forskelle må være
tegn på, at korsarmene ikke er opført samtidig.
Da nordre korsarm har størst lighed med langhuskorets østfag, må den være lidt ældre end
søndre korsarm.
Ligeledes i senmiddelalderen byggede man et
våbenhus i to stokværk ved vestenden af skibets
sydfacade foran den oprindelige syddør (fig. 42).
Det blev 1863 indrettet til ligkapel20 og fungerede som sådan til o. 1960.130 1980 indrettedes
det til dåbsventerum og benævnes i dag som sådan.130 Våbenhuset er omtrent kvadratisk og har
granitsokkel, hvorover der findes et skråkantet,
kantstillet binderskifte. Begge dele er som på resten af kirken fra 1884. Murværket er opført af
røde munkesten145 lagt i munkeskifte. Øst- og
vestfacaden afsluttes foroven med en gesims i to
skifter, som springer få cm frem, nederst skiftevis
løbere og bindere, øverst bindere. På østfacaden
er gesimsen oprindelig bortset fra enkelte udskiftede sten. Dele af murværket er skalmuret,
og det oprindelige murværk er bevaret i forskellig grad på de tre sider. Østfacaden er forneden
skalmuret i op til 135-150 cm’s højde over skråkanten, mens det øvrige murværk er oprindeligt.
Vestfacaden har tilsyneladende kun lidt oprindeligt murværk, dog er det usikkert, om området
over vinduet er oprindeligt eller nyt. Der ses lysere sten, og en fladbuet åbning er udmuret med
samme sten. Dette tyder på, at murværket er fra
1884. Sydgavlen har skalmur fra 1884 i hele den
nederste del indbefattende den rundbuede åbning mellem cirkelblændingerne i øverste stokværk. Den øverste del er dog oprindelig, dette
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Fig. 42.Våbenhus set fra sydøst (s. 299). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011.
– Porch seen from south east.

gælder også cirkelblændingerne, hvis bund er
opmuret af kantstillede løbere. På opmålingen
(fig. 18) er cirkelblændingerne placeret med
større indbyrdes afstand og dermed også større
afstand til den daværende åbning. Det må dog
bero på en fejl fra Ove Petersens side, da cirkelblændingerne som ovenfor nævnt er oprindelige.

	En savsnitfrise markerer overgangen til den
kamtakkede blændingsgavl med 13 brynede kamtakker. Dekorationerne består af tvillingdelte høj
blændinger med korte hængestave i to etager (fig.
42). Mellem de to etager findes en savsnitfrise.
Under den nederste kamtak i hver side findes
et felt, hvis bund er opmuret af to kantstillede
løbere på højkant. Det samme gør sig gældende
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for kamtakkerne over den etagedelende savsnitfrise, mens den øverste kamtak blot har en enkelt
kantstillet løber på højkant.146 Hele gavltrekanten
er oprindelig med undtagelse af kamtakkernes
bryn, som er ommuret 1884.
På opmålingen fra 1882 har Ove Petersen tegnet en retkantet †dør lidt vest for den nuværende
(fig. 18). Den skæve placering kan bunde i et
ønske om, at døren skulle placeres ud for den
da eksisterende dør mellem skib og våbenhus (jf.
s. 286). På hans plan fra før hovedrestaureringen
(fig. 22) er døren i gavlen placeret temmelig nøjagtigt over for døren til skibet. Alderen på denne
dør kendes ikke, den kan have været oprindelig.
Over døren findes i øverste stokværk en rundbuet åbning flankeret af de to cirkelblændinger.
Åbningen er fra 1884, men tager udgangspunkt i
en ældre af omtrent samme form.
	Både øst- og vestfacaden ses på opmålingen
fra 1882 (fig. 17 og 22) at have haft et spidsbuet
†vindue, som var mindre end de nuværende. De
kan have været oprindelige. Derover ses, ligeledes på begge facader, i øverste stokværk omtrent
midtfor en fladbuet åbning afsluttet med et binderstik. Åbningerne er tilmuret i flugt med facaden, formentlig 1884, da de ikke var tilmuret
før restaureringen (fig. 17). De har fungeret som
lysåbninger i våbenhusets øverste stokværk). På
vestfacaden synes åbningen at sidde i murværk
fra 1884, og den må i så fald være en rekonstruktion, i det mindste i det ydre.
Det indre af våbenhuset fremstår i den skikkelse, som det fik ved de to restaureringer i henholdsvis 1884 og 2003-04.Væggene er skjult bag
tyk puds, men nordvæggen (dvs. skibets sydfacade) skal tillige være skalmuret med nye, gule
teglsten.130 Inden den nuværende overhvælving
havde våbenhuset †træloft (jf. s. 309). Over hvælvet ses et fremspring mod øst, syd og vest (fig.
28). Fremspringet er lidt bredere i øst og vest, og
de stokværksdelende bjælker har ligget på dette
fremspring. Mod øst ses helt op til det tilmurede,
senromanske vindue et bomhul. Spor af et tilsvarende bomhul ses på stræbepillen i rummets
nordvestre hjørne. Det øverste skifte af fremspringet er muret af små sten og er en udjævning
udført ved fjernelsen af det flade loft 1884.

301

Våbenhuset må være ældre end skibets sekundære hvælv. Det senromanske vindue, som ses fra
våbenhusloftet (jf. s. 287) er tilmuret i forbindelse
med byggeriet af våbenhuset. Havde hvælvene
været ældre end våbenhuset, ville vinduet være
blevet muret til ved opsætningen af disse hvælv,
da vinduet ellers ville have været i vejen.
Hvælv i skib og korets vestfag.Ved opførelsen af de
to korsarme opstod der behov for en omdisponering af langhuskoret. Det østlige fag var fortsat kor, mens det vestlige fag, som korsarmene
stødte op til, kom til at udgøre en slags korsskæring, idet de nordsydgående korsarme her mødte
det østvestgående kor og skib. Afsnittet fik således
mere karakter af at være det østligste fag i skibet, hvilket understregedes af, at man indsatte fire
ens hvælv i form af ottedelte krydshvælv med
retkantede halvstensbrede ribber. Hvælvet i det
østlige fag udspringer mod øst fra den vestlige
side af det pillefremspring, som korets hvælv hviler på. Dette pillefremspring er 30 cm dybt. Det
nederste af ribben forsvinder dog bag Ove Petersens støttebue. På overgangen mellem skibets
to østlige fag springer pillerne 17 cm frem og er
ufalsede. De har to skifter højt falset kragbånd
udført 1884. De to resterende pillefremspring i
skibet er falsede og har formentlig en oprindelig
form,147 da en lignende form ses på Ove Petersens opmåling fra før hovedrestaureringen (fig.
22). Kragbåndene er derimod alle nye. På vestgavlen bæres ribberne af et halvstens fremspring
i hjørnerne.
I skibets østlige fag afløste hvælvet det ældre
vestre †hvælv i langhuskoret, der var udformet
ligesom det nuværende korhvælv (jf. s. 294). I
resten af skibet afløste hvælvene de oprindelige, senromanske †hvælv (jf. s. 290). De fire nye
hvælv i skibet blev formentlig tilpasset de højere
hvælv i korsarmene. De må være indsat i senmiddelalderen enten samtidig med korsarmenes
tilkomst eller umiddelbart efter, formentlig i begyndelsen af 1500-tallet.148
	Omtrent på det nuværende sakristis plads fandtes indtil 1884 et ældre †sakristi. Det kendes kun
fra Ove Petersens opmålinger, hvoraf det fremgår,
at det var en smule mindre end det nuværende. På
planen (fig. 22) er det rektangulært med største
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udstrækning øst-vest, og østgavlen flugter med
korgavlen. Nordfacaden var mod vest bygget
skævt ind på korsarmens †stræbepille og sprang
af den grund lidt frem foran den (fig. 19 og 22).
Tilsyneladende har sakristiet haft stræbepiller (jf.
s. 305), som dog i så fald var fjernet før 1882. Korets tag fortsatte ubrudt ned over sakristiet. Rummet var overdækket af et ottedelt hvælv. Der var
adgang til sakristiet fra koret gennem en dør, hvis
udformning ikke kendes (jf. s. 312).
Sakristiet var yngre end nordre korsarm, da det
var bygget op mod korsarmens østfacade. Det
blev formentlig opført i senmiddelalderen, men
opmålingerne giver ikke nogen daterende detaljer. Det kan således også være yngre, men næppe
meget (jf. forskningshistorie s. 272 f.).
Tårn. I senmiddelalderen tilføjedes et omtrent
kvadratisk vesttårn. Tårnet er orienteret efter
skibets vestgavl og står som følge deraf skævt i
forhold til kirkens længdeakse. Det fire stokværk
høje tårn har granitsokkel, hvorover der ses et
kantstillet, skråkantet binderskifte, begge dele fra
1884. I tårnets sokkel fandtes 1884 enkelte sokkelsten med samme profilering som dem, der sidder i korets østgavl.98 De var sekundært indsat og
kan oprindelig have indgået i den senromanske
kirke. Murværket er opført af røde munkesten i
munkeskifte og polsk skifte.149 Facaderne afsluttes foroven af en bloktandgesims, som er opsat
1884.150 Det vides ikke, om den er ommuret
ud fra spor i murværket. Et tidligere †spir omtales 1755,151 og det må være det spir, man rev
ned 1768, da det nuværende spir opførtes.21 Det
førstnævnte spir kan have været oprindeligt og
dermed fra senmiddelalderen.
Tårnet er i vidt omfang skalmuret under hovedrestaureringen 1884, dette gælder hele vestfacaden98 og hele sydfacaden. Østfacaden bæres
over vestgavlen af en aflastningsbue, da man har
haft et ønske om at fordele trykket ud til siderne
pga. tårnbuen. Af østfacaden er kun det øverste
af andet mellemstokværk og hele klokkestokværket synligt i det ydre over skibets tag. Denne
del består overvejende af oprindelige sten, kun
stedvis er der udskiftet enkelte sten eller mindre
områder. Dog er første og delvis andet skifte under gesimsen muret af nye sten og formentlig fra

1884. Også nordfacaden er velbevaret, dog er de
nederste ni skifter over soklen, hjørnet mod vest
og op til fem skifter under gesimsen nye. Dette
gælder også et større parti omkring urskiven i
mellemstokværket. Frem til 1884 stod den senromanske kirkes nordre stræbepille på vestgavlen
delvis indkapslet i tårnets nordmur. Den fjernedes i forbindelse med restaureringen (jf. s. 308).
I tårnets nederste stokværk har der desuden på
sydfacaden været et ældre, spidsbuet †vindue,
som ses på opmålingen fra 1882 (fig. 18). Det kan
have været oprindeligt. På nordfacaden findes en
nyere holder af jern til rebet fra en klokke, som
har hængt i et glamhul (jf. s. 368).
Trappehuset på tårnets sydside har en del oprindeligt murværk, kun dets nederste parti med
døren og de øverste skifter er fra 1884. Før 1884
var adgangen til trappehuset fra tårnets indre (jf.
fig. 22). På trappehuset findes tre retkantede lysåbninger, hvoraf de to nederste er oprindelige. Den
øverste er mindre, men korrekt rekonstrueret på
baggrund af den, der er på opstalten (fig. 18).
I andet mellemstokværk er der 1884 mod
nord, syd og vest opsat urskiver, som er placeret
i en dobbeltfalset cirkelblænding. De er anbragt
lavere end dem, der findes på Ove Petersens opmålinger af tårnets facader (fig. 18-19). På opmålingerne fra 1882 ses der mod øst på nordfacaden
en retkantet (†)luge (fig. 19). Den er høj og smal
og anbragt under det østlige glamhul. I det indre ses en tilsvarende (†)luge mod vest, som er
placeret højere end den østre. På Ove Petersens
opstalt af sydfacaden (fig. 18) ses ligeledes en retkantet, men større (†)luge. Den er placeret lidt
forskudt mod vest fra midten. Det er formentlig
den samme åbning, der ses spor af i det indre,
men den har ikke helt samme form. I det indre
har vestvæggen to tilmurede, fladbuede (†)luger.
De to åbninger er placeret i forskellig højde, idet
lugen mod nord sidder lavere end den mod syd
og de to i nordvæggen. De ses ikke i det ydre eller på Ove Petersens opstalt.
Klokkestokværket har mod alle fire verdenshjørner to fladbuede glamhuller. De har stik af
bindere og en halvstens fals, som ligeledes er
fladbuet med et stik af bindere. Glamhullerne
på nord- og østfacader er oprindelige, mens de
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Fig. 43. Spor af †hvælv i tårnet, nordmuren (s. 303). Foto Mogens Vedsø 2011. – Traces of †vault in the tower, north wall.

på vest- og sydfacader er ommuret 1884 med
samme udformning som de oprindelige. De to
glamhuller mod vest er placeret med større afstand end de øvrige, hvilket formentlig er sket i
forbindelse med ovennævnte skalmuring.
Tårnrummet, der siden 1863 har fungeret som
våbenhus, står hvidpudset og er uden synlige spor
af ældre indretninger. Fra orgelpulpituret ses i
østvæggen den spidsbuede tårnbue. Denne bue
er siden tilmuret, men med en dør til skibet. I
tårnrummets vægge to indmurede og en opsat
gravsten (gravsten nr. 4-5 og 8). Inden det nuværende hvælv blev indsat, havde tårnet †træloft.152
I første mellemstokværk ses imidlertid spor af et
ældre †hvælv. Alle fire vægge har spor af vederlag
(fig. 27, 43 og 107), og i hvælvlommerne findes
rester af ribberne. Dette hvælv var oprindeligt og
blev fjernet på et ikke nærmere kendt tidspunkt.

Som ovenfor nævnt er der adgang til tårnets
øvre stokværk via trappehuset på tårnets sydside. I trappehuset er indsat en ny vindeltrappe af
træ, formentlig 1884. I den forbindelse blev den
gamle trappe fjernet, men øverst er bevaret lidt af
den oprindelige overdækning. Trappeskakten er
her fladt overdækket af løbere.
Væggene i første mellemstokværk er dækket af
et tyndt lag puds. Det er dog muligt at skelne stenene igennem pudsen, og det ses, at væggene står
i munkeskifte. Den østlige væg er opført oven på
den senromanske vestgavl. På sydvæggen i første
mellemstokværk ses en tilmuret, fladbuet (†)dør
(fig. 44) med en enkelt retkantet fals. Den har
mod vest en stabel, mens der mod øst er indsat
låsetræ. Døren, der kan have ført ind til trappehuset, udmunder umiddelbart under toppen af
tårnrummets oprindelige hvælv.
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Fig. 44. Oprindelig, højtplaceret (†)dør i tårnrummets sydvæg (s. 303), nu synlig over
rummets sekundære hvælv. Foto Mogens Vedsø 2011. – Original (†)door high in the
south wall of the tower interior, now visible above the secondary vault.

	En nyere trætrappe fører fra første til andet
mellemstokværk, hvor tårnuret findes (jf. s. 366).
Et fremspring på nordvæggen går neden om urskiven. I murværket ses syd for urskiven et spring
på en halv sten. Det kan skyldes, at den sydlige
del er ommuret i hele tykkelsen, men tyndere
end det oprindelige murværk. Østvæggen, som
er delvis skjult af et trærum med urværket, er i
lidt uregelmæssigt polsk skifte og har et fremspring, der svarer til nord- og vestvæggens.

Fra andet mellemstokværk er der adgang til
klokkestokværket via en nyere trætrappe. Klokkestokværkets indre ser under pudslaget ud til
at være muret i en uregelmæssig skiftegang med
mange løbere. Mod vest ses to retkantede fremspring ved nordhjørnet og midtfor, sidstnævnte
synes afhugget mod syd. Desuden er der mod syd
et skel i murværket ved sydvesthjørnet, og begge
disse uregelmæssigheder kan stamme fra skalmuringen af tårnet 1884.
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Eftermiddelalderlige istandsættelser og restaureringer
Istandsættelser i 1600-tallet
Vor Frue Kirkes ældste bevarede regnskaber er fra
1569. Af disse regnskaber fremgår både større og
mindre betalinger for arbejde udført på kirken.
Desuden findes flere beskrivelser fra licitationer
på istandsættelser.
I 1682 var kirken angiveligt i elendig tilstand.14
Da kirken blev synet 1699, viste den sig fortsat at
være i temmelig dårlig stand. Taget over kirken
samt over nordre og søndre korsarm var meget
brøstfældigt. Det samme gjorde sig gældende for
korets tag. Spærværket i ‘korstaget’ over begge
korsarme var rådnet bort ved samlingen i renderne og skulle repareres. På tårnet skulle både
murværk og tag istandsættes, ligesom taget over
sakristiet var ‘ganske brøstfældig’ og måtte omlægges. Kirkens mure skulle også repareres, værst
så det ud med pillerne på sakristiet.153 I det indre
var det ligeledes nødvendigt med istandsættelser,
og sluttelig manglede våbenhuset fire nye bjælker
til at holde muren.112
Istandsættelser i 1700-tallet
1704 blev tårn, våbenhus og andre steder på kirken repareret af murermester Hans Riider.21
1710 istandsattes tårnet, da Hans Krusskop satte
ankrer uden på, og murermester Rasmus Bertelsen udførte murerarbejde.154 Spiret tog man fat på
1722, hvor Hans Riider nedtog det ‘brøstfældige
spir’. Det blev repareret og atter opsat. Det vurderedes, at det ellers kunne have gjort stor skade.20
	En række forskellige reparationer blev foretaget 1731. Bl.a. smedede Peter Smed et anker,
som gik gennem den østre gavl og blev slået fast
på spærene. Tømrermestrene Daniel Steenbuch
og Rasmus Nielsen foretog tømmerarbejde på
den søndre side af kirken og lagde nye ‘lægter og
tømmer’ på den søndre gavl af korsarmen. Hans
Riider reparerede taget, hvortil der blev anvendt
nye lybske tagsten ‘af de bedste med nøglen på’.21
1735 gennemgik kirken en omfattende reparation af taget og murene ‘rundt omkring’. De involverede håndværkere var tømrer Daniel Steen-
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buch og tømrer Hans Hansen samt Christen og
Peder Murermester.20
Allerede 1737 indkøbtes igen et større antal
mursten,‘de bedste fra Lübeck’. Tårnet gennemgik det efterfølgende år en istandsættelse. En del
forskellige håndværkere var involveret, således
murermestrene Friderich Michelsen og Christen
Christensen, tømrerne Morten Jørgensen, Hans
Hansen og Daniel Steenbuch samt Albert Smed.
Arbejdet blev bl.a. finansieret af en række mindre
donationer.20
1741 klagede kirkeværge Niels West til kongen
over »dend fattige og slette Tilstand bemelte kirke skulle findes udi«, delvis pga. den »udi afvigte
Aaringer store reparation«, som havde kostet en
stor sum. Kirken fik dog besked på selv at afholde
udgiften til reparationen og dertil afbetale en mindre gæld, som kirkeværgen også havde nævnt.16
1758 blev kirken og tårnmuren istandsat, idet
det havde været nødvendigt at ‘reparere udvendig
fra den ene ende til den anden rundt omkring
på kirkemuren fra taget af ’. Taget blev skællet og
sat i ‘skikkelig stand’. Peder og Poul Murermester
brugte hver omkring 60 dage på arbejdet.21 Ved
denne lejlighed fremkom i tårnet en blyplade
med indskrift (jf. s. 318).
1773 betalte kirken for en reparation af kirketårnet og af kirkens tag, som var blæst ned.21 Året
efter indkøbtes blå sten (jf. s. 316) på Hvidkilde til
kirkens tag.19 Det må dreje sig om endnu en reparation af tårnets tag. 1775-76 gennemførtes en hovedreparation af kirken ved murermester Tyberg.20
	Endelig repareredes kirken 1792 af Peder Michael Jensen fra »Odense Murmæster Lissetation«. Flere forskellige andre håndværkere var også
involveret.21
Nyt spir 1768
Sognepræst Lauritz Pedersen Næraae og byfoged
Peter Chr. Spliid berettede 1767, at en murermester og en tømrermester fra Odense ‘for nogle
dage siden’ havde indfundet sig med en tegning til
nyt spir på kirken og et overslag. Murermester Tyberg fra Nyborg havde ligeledes lavet et overslag,

20
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Fig. 45. Spir 1768 (s. 305). 1:300. Opmåling ved Andreas Jensen
1935. – Spire 1768. Scale drawing by Andreas Jensen, 1935.

og hans tegning var bedre og mere sirlig. Næraae
og Spliid anmodede herefter stiftsøvrigheden om
at få at vide, hvornår og hvordan licitationen på
arbejdet skulle holdes.18 På licitationen senere
samme år fik købmand Christen Graae ‘tilslaget’
arbejdet med tårnets reparation og bygning af et
nyt spir.18 Efter endt arbejde blev der på ordre fra
Næraae og Spliid afholdt rejsegilde for tårnspir og
fløj. I samme forbindelse betalte kirken byens tambur for at »lade trommen slåe« og »Synsmændene
til vare Til vor Nye Tårn«.21 Ved opsættelsen af
det nye spir indsattes en bygningstavle (jf. s. 318).
Spiret, som stadig findes, er et lanternespir, hvis
underdel er opskalket og beklædt med sortglaseret
tegl. Det afsluttes foroven af to ottekantede lanterner over hinanden, disse er kobberbeklædte, og
den øverste ottesidede pyramide er opskalket.

Istandsættelser i 1800-tallet
Tilsyneladende foregik der 1805-06 en større reparation af kirken.155
1813 reparerede murermester Lange i perioder
på kirken. Der blev anvendt både almindelige og
blå tagsten (jf. s. 316), og reparationerne må således
have drejet sig om både kirkens og tårnets tag.21
I april 1819 blev der afholdt licitation over Vor
Frue Kirkes reparation med specifikationer om
arbejdets udførsel og om materialer. Kirken skulle hvidtes to gange overalt udvendig såvel på mur
som på fag. Muren over vinduerne måtte ikke
gøres ensformig, og ‘skråningerne’ under dem
skulle belægges med mursten fra Hvidkilde Teglværk i stedet for som hidtil Flensborgsten. Blandt
de murermestre, som afgav overslag, valgte man

eftermiddelalderlige istandsættelser og restaureringer

Ditlev Pedersen. En snedker skulle bl.a. udføre
arbejde på gesimserne på tårntaget og spiret. En
tømrer skulle også arbejde på spiret, mens maleren, ud over at arbejde på spiret, skulle tage sig af
en luge ved klokkerne i den sydvestlige side. Til
slut nævnes også blytækkerarbejde på spiret. Man
havde åbenbart glemt at specificere visse ting i
overslaget, og på et nyt papir blev der givet flere
detaljer. Det var således vigtigt, at alt det grønne
på muren blev hugget af til stenene, hvorefter der
skulle nyt puds på. Der skulle kalkes to eller tre
gange, den sidste gang med blåt i kalken. Dette
gjorde sig også gældende for sakristiet, våbenhuset og tårnets indvendige mure. Til slut var man
nødt til at supplere med flere materialer, således
indkøbtes også mursten fra Langeskous Teglværk.21
1835 var kirken under hovedreparation. Af licitationen fremgår det, at der skulle foretages arbejde udvendigt på kirkens mure og både indvendigt og udvendigt på taget. Den udvendige mur
skulle udhugges og udkradses. Derefter kunne
den udspækkes og hvidtes eller kalkes to gange
og sluttelig afskures med røde sten. Soklen skulle
gøres sort.156
1841 foretog murermester Rasmussen hovedreparation på alle kirkens udvendige mure og
tårnet. Brøstfældige sten blev udhugget og nye
indsat. Murene blev udspækket, hvidtet og afskuret med røde sten.19
	En licitation 1853 over et større reparationsarbejde på kirken omfatter istandsættelse af både
indvendige og udvendige mure. De skulle frigøres for grønt og kalkes, og dårlige sten både i
mure og i tag hugges ud og erstattes af nye. Arbejdet gik til M. Lange.21 Da kirken 1856 atter
blev repareret, holdt man imens gudstjeneste for
begge menigheder i Skt. Nikolaj Kirke.21
1863 betalte man J. L. Axelsen for en ‘ventil til
kapellet i Frue Kirke’.21 Det er samme år, som
våbenhuset indrettes til ligkapel (jf. s. 299), og
der må være tale om den træbyggede udluftningsskakt, som endnu findes over hvælvet på
våbenhuset (fig. 46). Skakten er opbygget som
en tønde med stave holdt sammen af en form for
tøndebånd af træ. Den smalner til nedefra og op,
og indvendig er den pudset.130 Den mundede ud
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Fig. 46. Udluftningsskakt i våbenhuset (s. 307). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Ventilation duct in the porch.

i en lille træbeklædt tagrytter (fig. 11). Da skakten blev opført, havde våbenhuset træloft, og der
fandtes en åbning i dette loft op til skakten.
1871 reparerede H. Steen stolper og bjælker
ved kirkespiret i forbindelse med en større reparation af tårnet. Året efter blev det hvidtet indvendig af murermester M. P. Ludvigsen.21
Fem gange i løbet af 1800-tallet nævnes i kirkens inventarium en murervogn og i nogle tilfælde også en kalkbænk.21 Det vides ikke, om
disse redskaber var nyindkøbte, eller om de blot
ikke var medtaget i foregående inventarier. 1835
og 1841 var kirken under hovedreparation, og
redskaberne kan være indkøbt i forbindelse med
disse arbejder.

20*
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Fig. 47. Kirken set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – The church seen from the north west.

Ove Petersens restaurering 1884
1884 gennemførtes en hovedrestaurering under
ledelse af professor Ove Petersen og med bygningsinspektør J. Huusom som konduktør. Der
var lavet et overslag på ca. 70.000 kr., som omfattede istandsættelse af bygningen, varmeapparat, gasindlæg med kroner og kandelabre, nyt ur
og lynafledning. Derudover skulle kirkegården
afgraves, orgel, spir og fløjstang skulle istandsættes, og der skulle købes et stykke af en grund i
Fruestræde. Her ønskede man nemlig at udvide
og forbedre opgangen fra Møllergade til kirken.157
Man ønskede, at arbejdet skulle foretages af lokale
håndværkere bortset fra blyvinduerne, som skulle
udføres af en udenbys, som havde erfaring med
den slags arbejde. Man antog således murermestrene brødrene Madsen, tømrermester A. Andersen,
malerne Thorbensen og Bang, snedkerne Selck og
Knudsen samt kobbersmedene C. Haugsted og B.
M. Wivel.157

	Restaureringen var omfattende og efterlod ifølge kirkeprotokollen kun ‘væggene’ (dvs. murene),
som endda mange steder måtte skalmures på facaden pga. forvitrede sten.157 De nye munkesten,
som blev anvendt ved restaureringen, adskiller sig
fra de oprindelige ved at være en anelse lysere
røde og tydeligt maskinstrøgne.158
I det ydre fik skibet fire nye stræbepiller, en
på sydfacaden og tre på nordfacaden, hvoraf den
vestligste på nordhjørnet erstattede en ældre (jf.
s. 286).
Koret blev forsynet med en ny gavltrekant opført af nye, røde munkesten.159 Den afsluttes af
11 brynede kamtakker, og dekorationerne består
af parvist anbragte højblændinger afdækket med
tvillingdelte trappestik med korte hængestave.
Da højblændingerne er placeret under hver sin
kamtak, er der over den inderste af blændingerne
i hvert par anbragt en cirkelblænding. De midterste højblændinger sidder over et glat felt, hvori
der findes en spidsbuet åbning med helstensstik.
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Fig. 48. Sakristi set fra nordvest (s. 309). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011.
– Sacristy seen from the north west.

Åbningen har en halvstensfals og fladbuet overdækning.
Korets sydfacade, skibet, korsarmenes langsider,
våbenhuset og tårnet fik tilsammen 13 nye stavværksdelte vinduer. De er spidsbuede med halvstensstik og med tre false i det ydre. Det indre
kun med en enkelt retkantet fals.
Det indre af kirken blev glatpudset og en lang
række detaljer omformet.
Tårnrummet fik nu stjernehvælv båret af piller i hjørnerne, det afløste et fladt †træloft (jf. s.
303).152 I den tilmurede tårnbue blev der indrettet to depotrum. Dette afløste en tyndere skillevæg (fig. 22-23). Også våbenhuset fik et stjernehvælv med hvælvpiller i hjørnerne. Ribberne fik
samme udformning som dem i kor og korsarme.
Hvælvet havde et toppunkt, som lå højere end
det gamle træloft. Man må derfor have savet det
nederste af udluftningsskakten af, så den kunne

passe til toppen af hvælvet. Der indsattes en lem
til skakten i åbningen.
Sakristiet var i så dårlig stand, at man valgte at
nedrive det og bygge et nyt (jf. s. 301). Det nye
sakristi fik som resten af kirken indsat granitsokkel med skråkantet overgang til murværket opført
af de samme nye, røde munkesten, som man anvendte til skalmuringen (fig. 48), alt i polsk skifte.
Sakristiet ligger, hvor det oprindelige sakristi lå,
men er lidt større. Det er rektangulært med største udstrækning øst-vest, og det teglhængte sadeltag forløber parallelt med korets tag med en skotrende langs nordmuren. Østgavlen flugter med
korets østgavl. Nordfacaden er afsluttet med en
gesims af to retkantede kvartstensfremspring, det
nederste af skiftevis løbere og bindere, det øverste
udelukkende af bindere. Trekantsgavlen har syv
brynede kamtakker og en blændingsdekoration.
Under de tre midterste kamtakker findes parvist
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Fra skibets loft ses på tårnets østfacade et lille
hoved (fig. 49), som er modelleret op i mørtel.
Det er formentlig sket i forbindelse med hovedrestaureringen 1884.
	Under ovennævnte restaurering indsattes nye
døre (jf. s. 311) og nye vinduer (jf. s. 314).
Kirken blev genindviet 21. dec. 1884, og restaureringen løb op i 90.000 kr. Hertil kom et
beløb på ca. 10.000 kr. for afgravning af kirkebakken, fjernelse af terrasserne på kirkegården,
anlæggelse af en kørevej fra Torvet, udvidelse af
adgang fra Møllergade til kirken og opførelse af
en trappe i Fruestræde.160
Tiden 1900-2011

Fig. 49. Hoved på tårnets østfacade set fra loftet over
skibet (s. 310). Foto Marianne Goral Krogh Johansen
2011. – Head on the east facade of the tower seen from the
loft above the nave.

anbragte højblændinger afdækket med tvillingdelte trappestik med korte hængestave. Over den
midterste af de tre findes en cirkelblænding, mens
de to øvrige over højblændingerne har en kort
savsnitfrise. Resten af gavlen har samme udsmykning, men med lavere højblændinger og en cirkelblænding over to af dem. Alle disse kamtakker
afsluttes foroven med en kort savsnitfrise. Der er
adgang til sakristiet via en dør i østgavlen. Denne
dør er fladbuet og afsluttet med et helstensstik.
Den har en enkelt fals af en trekvart rundstav. En
trappe af granit fører op til døren.
Nordfacaden har to spidsbuede vinduer, som er
af samme type som skibets, men med færre profilled. Indadtil er de let smigede og uden profilering.
I det indre er der opsat vægpaneler (s. 353) på
den nederste del af tre vægge. Det gamle sakristi
havde hvælv, men det nye fik fladt træloft med
tætliggende bjælker, som ved murene bæres af
udskårne volutkonsoller. Volutterne er udsmykket med en sekstakket stjerne.

1930 blev koret, vinduet over sakristidøren og
trappestenene istandsat.21
Våbenhuset, som var indrettet til ligkapel, træng
te 1933 hårdt til reparation og istandsættelse. Planen var, at hvælvingskapperne skulle renses og
gives en tonefarve i kalk. Væggene skulle renses,
repareres og forsynes forneden med en fodliste
udført i stærk cementblanding. Den skulle være i
plan med væggen og iblandes sort farve.21 Hvorvidt dette kom til udførsel, er uklart.
	En omfattende reparation af tårntaget blev
foretaget 1940.88 Spiret repareredes atter 1987.
Ved dette arbejde fandt man et dokument i blyrør vedr. restaureringen 1884. Dokumentet blev
udtaget og en kopi indlagt sammen med et nyt
dokument om restaureringen 1987. En udskrift
heraf findes i kirkens arkiv.161
2003-04 blev Vor Frue Kirke restaureret ved
arkitekt Bendt Longmose Jakobsen fra arkitektfirmaet Clausen & Weber. Restaureringen omfattede afrensning af de malede og dekorerede
hvælv og vægge, som efterfølgende blev repareret, filtset og nykalket. Man lagde nye teglgulve,
hvorunder klinkegulvene fra 1884 blev bevaret
(jf. ndf.).162 I vestenden af skibet blev en del af
rummet under orgelpulpituret afskildret med en
skillevæg. Her indrettedes depot- og teknikrum
med døre til gangen mellem tårn og skib. Døren
mellem skib og mellemgang blev i denne forbindelse flyttet frem til den nye skillevæg.130 Kirken
genåbnedes første søndag i advent 2004.
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Tematisk oversigt
Gulve
Det nuværende gulv i kirken er fra 2003-04. Det
er lagt af lyse gule kvadratiske teglstensfliser kantet af almindelige gule teglsten. På syv af fliserne
har billedmager Birthe Einer-Jensen fra Svendborg før brændingen indridset forskellige kristne
motiver (fig. 50).163 I tårnet findes stadig det ældre gulv fra 1884 (se ndf.).
	Et (†)klinkegulv fra 1884 af røde, gule og sorte
klinker er bevaret under det nuværende.164
†Gulve. Kirkens gulv nævnes første gang i
1680, hvor Rasmus Bødcher blev betalt for at
omlægge og opfylde kirkegulvet under tårnet.165
Tre år senere betalte man for fragt af tre læs ler
til ‘altergulvet’.19 1718-19 betaltes Hans Riider
for at omlægge gulvet først i søndre korsarm og
dernæst i koret ved alteret, begge pga. brøstfældighed.19 Gulvet i søndre korsarm blev 1730 forhøjet ved Daniel Snedker.20 1743 omlagde man
gulvet i koret ved alteret,20 og året efter blev der
lagt nyt gulv i våbenhuset. Derefter omlagde
Peder Murermester gulvene overalt i gangene,
hvortil der blev indkøbt mursten fra Flensborg. I
sakristiet og nogle steder i koret blev der lagt nyt
gulv, ligeledes af sten fra Flensborg.21 1763 udjævnede og omlagde Peder Murermester gulvet
i hele kirken.20 Murermester Jens Lang udførte
1806 en række arbejder på kirken, bl.a. lagde han
mange nye mursten i gulvet.19 Under en større
reparation 1819 blev gulvet omlagt med sorte
sten i ‘den store gang’, mens man i de øvrige gange kunne nøjes med de bedste af de gamle sten.19
1828 omlagde murermester C. Lange gulvet i våbenhuset.21 Murermester West fik 1832 løn for at
forhøje gulvet flere steder, og det efterfølgende år
omlagde han gulvet i våbenhuset.21 1845 betaltes
murermester Rasmussen for at lægge gulvet i koret af blå og gule fliser. Han anvendte 1200 stk.,
som var ottekantede, slebne og med blå ‘kassetter’. Senere lagde han også nyt gulv i indgangene,
muligvis også af slebne fliser. Samme år malede
Hans Fr. Trabolt gulvet ved dåben i kassetter.21
Også ‘altergangen’ fik nyt gulv af gule og blå fliser, og det var ligeledes murermester Rasmus-

sen, som stod for at lægge det, men først 1847.21
1849 betalte man Graae og Henningsen for at
afslibe kirkegulvet,19 og 1871 reparerede tømrer
H. Steen et gulv i tårnet.21 Trægulvet i sakristiet
blev 1955 repareret efter et svampeangreb.88
Døre
Vor Frue Kirke har nu seks døre, hvoraf ingen har
tilhørt den senromanske kirke. Alle er udformet
1884, men flere har erstattet en ældre dør.
I korets østgavl etableredes en dør til fyrkælderen.
Den er anbragt i granitsoklen, som danner vangerne, og den er overdækket med en granitsten.
I begge korsarmes gavl indsattes en fladbuet dør
afsluttet med helstensstik. Dørene har kvartstensfals og er indfattet i den yderste halvstensfals fra
de spidsbuede stavværksvinduer, som er indsat
herover.
I våbenhusets sydgavl findes en dør, som stort
set er magen til hovedindgangen i tårnets vestfacade (se ndf.). Den er fladbuet og anbragt i en
spidsbuet portal, som dog kun har tre false. Der
ses en dekoration med et firkløver i feltet over
døren. Døren sidder i nyere murværk.

Fig. 50. Gulvflise med udsmykning (s. 311). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – Floor tile with decoration.
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Fig. 51. (†)Åbning fra våbenhusloftet til skibet (s. 313). Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – (†)Opening
from the porch loft to the nave.

I tårnets vestfacade findes den nuværende hovedindgang til kirken. Den har fire false og er fladbuet under et spidsbuet spejl, hvori er muret en
dekoration med et firkløver.
Adgang til tårnets øvre stokværk sker via trappehuset på tårnets sydfacade. Her findes en spidsbuet dør med en enkelt retkantet fals. Døren sidder i nyere murværk.
I det indre findes ni døre, der alle i deres nuværende udformning går tilbage til de to restaureringer 1884 (jf. s. 308 f.) og 2003-04 (jf. s. 310).
Flere af dem har dog forgængere.
I koret findes således en fladbuet dør mellem kor
og sakristi fra 1884. Adgangen mellem de to bygningsdele er dog ældre og formentlig indsat, da
sakristiet blev opført. Den omtales tidligst 1728,
da Jens Snedker havde ‘forbedret døren for sakristiet ud til koret’.19

Fra skibets vestlige fag findes mod syd en dør
til våbenhuset. Den er vandret afsluttet foroven, og
den nuværende udformning går tilbage til 1980,
hvor denne dør blev genåbnet (jf. s. 286). Det er
muligvis samme dør, som omtales i en kilde fra
1833, hvor murermester West huggede den indre
dør ud og indsatte en ny. Bagefter foretog han
samme arbejde på den udvendige dør i våbenhuset.21 Ved undersøgelsen 1980 fandt man udmuringer udført med Flensborgsten,130 som kunne
stamme fra dette arbejde. Tilmuringen af døren
kan være foregået allerede 1863, hvor ‘den gamle
hovedindgang’ blev muret til i forbindelse med
indretningen af våbenhuset til ligkapel.166 Den
seneste tilmuring var fra 1884.
	Også i det indre blev der indsat døre 1884,
i sakristiet således to fladbuede døre mod henholdsvis syd og vest. Mod syd fører en dør ind til
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koret og mod vest en dør ind til et rum i murtykkelsen.
Fra tårn til skib findes en mellemgang, som
mod tårnet har en fladbuet dør og mod skibet en
retkantet dør (jf. ndf.), begge indsat 1884. Den
fladbuede dør er i tårnet placeret i et spidsbuet
spejl omgivet af en trekvart rundstav. Over døren findes en cirkelblænding, halvstens dyb og
med omløbende trekvart rundstav. Dertil i mellemgangen fire ens retkantede døre til depotrum
indrettet i vestgavlens tilmurede tårnbue.
I søndre korsarms sydvesthjørne findes en fladbuet dør til loftstrappen indsat 1884.
(†)Døre. Fra loftet over våbenhuset ses en tilmuret åbning (fig. 51), som må antages at være en
(†)dør mellem orglet og bælgeloftet, som muligvis i en periode var indrettet på våbenhusets loft
(jf. note 298). Døren er etableret efter våbenhusets opførelse i senmiddelalderen.
†Døre. †Sakristiet havde adgang fra nordfacaden gennem en ‘spidsbuet’ †dør, som var placeret i et fremspringende murparti (fig. 19). På
Næraaes prospekt af nordfacaden fra 1771 (fig.
14) ses en dør på samme sted. Det kan være den,
som også nævnes 1742, hvor man betalte for en
ny †dør og et lille plankeværk ‘for sakristidøren
til kirkegården’.20 1838 indsattes der otte ruder
‘over sakristidøren’, og Hyllequist blev betalt for
at have fremstillet en ny rund vindueskarm med
rammer til ‘den dobbelte dør ind til sakristiet’.21
Disse kilder må henvise til den udvendige †dør,
som formentlig ses på Ove Petersens opmåling
(fig. 19). 1867 betalte man murermester P. Andersen for at reparere ‘portalen ved sakristidøren’ og
senere på året for at ‘afpudse portalen’.21
I korsarmenes gavle (jf. s. 295 og 299) har tidligere eksisteret †døre med en anden udformning
end de nuværende. De kan ikke dateres, men
man har sandsynligvis allerede ved opførelsen af
korsarmene indsat en dør i hver gavl. Jacob Madsen omtalte i hvert fald, at der var en korsarm
på sydsiden af kirken og en på nordsiden, og at
der var ‘en dør på hver foruden våbenhuset’.167
På prospektet fra 1771 ses nordre korsarms gavl
(fig. 14). Her er en rundbuet dør placeret tæt på
gavlens nordvestre hjørne. På den samtidige plan
(fig. 58) er døren placeret nærmere centrum af

313

gavlen, og det er højst tvivlsomt, om prospektet
er korrekt mht. døren. I søndre korsarm har døren tilsyneladende også været placeret anderledes
end nu. 1838 foregik der en udskiftning af nogle
døre, og der blev givet besked om, at entreprenøren måtte flytte døren i søndre korsarm, så den
kom til at være lige under vinduet.21 Det fremgår
dog ikke, hvor meget den skulle flyttes. På opmålingen fra 1882 (fig. 18) er døren lige afsluttet
foroven (jf. s. 299).
1746 betalte man Mads Snedker for at have
fremstillet en ny †dør ‘i tårnet ved den søndre
side’.21 Det er usikkert, om man etablerede en
ny dør, eller om man snarere blot udskiftede en
eksisterende. Døren kan være identisk med den
retkantede dør med en enkelt fals, der ses på Ove
Petersens opstalt af sydfacaden (fig. 18). Døren
blev fjernet 1884. 1863 blev murermester J. Andersen betalt for at ‘bryde hul til en dør i tårnet’
og J. Steen for at bygge en hovedindgang gennem
tårnet.20 Denne †dør ses på opmålingen (fig. 17)
og har her en enkelt fals og en fladt spidsbuet
afslutning. Der må være tale om en ombygning
af en eksisterende adgang til tårnet, da planen fra
1771 (fig. 58) på dette sted viser en dør, og allerede 1706-07 nævnes en dør til ‘tårnporten’ (jf. s.
360).
I våbenhusets sydfacade fandtes tidligere en
†dør med vandret afslutning og en enkelt fals (fig.
18). Den er lidt forskudt mod vest i forhold til
midteraksen. Dørens alder kendes ikke.
Mads Snedker opsatte 1755 et skillerum for
døren ved den søndre side under pulpituret, og
han lavede en †dør i skillerummet.19 Dette skillerum blev uden tvivl indsat i søndre korsarm
under det pulpitur, som ses på Næraaes plan (fig.
58). Om det var et egentligt skillerum, som afsondrede noget af korsarmen fra resten af kirken,
eller om det var et vindfang, kan ikke afgøres. På
Næraaes tegning er der ikke som i nordre korsarm indtegnet et vindfang, hvorfor der i søndre
korsarm sandsynligvis er tale om et skillerum. På
plantegningen fra 1771 (fig. 58) ses i tårnets sydside en indvendig †dør til trappehuset. Dens udformning kendes ikke, da den blev tilmuret 1884
og erstattet af en udvendig dør til trappehuset (jf.
s. 302).
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Vinduer
Kirkens vinduer er gennem tiden ændret flere
gange.
De nuværende stavværksdelte, spidsbuede vinduer i skib, i korets sydside, korsarme, våbenhus,
tårn og sakristi er alle fra 1884 (jf. s. 308 f.).
†Vinduer. Den senromanske kirke fik på et tidspunkt †spidsbuede vinduer, som tidligst er afbildet
på Næraaes prospekt (fig. 14) fra 1771. På nordgavlen af nordre korsarm ses et enkelt vindue og
på skibet to. Hvorvidt antal og placering er korrekt, vides ikke. Koret har i østgavlen og i nordmuren et spidsbuet vindue, som begge stort set
er bevaret i deres oprindelige udformning (jf. s.
293). Det er muligt, at man ved korets og korsarmenes opførelse for første gang indsatte spidsbuede vinduer i hele kirken.
Den ældst bevarede kilde, der omtaler fornyelse
af vinduer, er fra 1677. Jacob Glarmester blev da
betalt for at sætte nyt †vindue i ‘det store vindue i
koret’ (dvs. vinduet i østgavlen) og i de fire andre
»Karmevinduer« i søndre korsarm,19 hvoraf stadig
ses spor (jf. s. 299). Der er sandsynligvis kun tale
om udskiftning af selve vinduet, ikke om nye vinduesåbninger. 1793 betalte man murermester Jens
Lang for at ‘udhugge i muren til et nyt †vindue’.21
Her må der være tale om en ny åbning, men uden
angivelse af, hvor i kirken det var, eller hvordan
vinduet var udformet. Begtrup omtaler nye †vinduer, som blev indsat 1806 (jf. s. 272),115 men form
og størrelse kendes ikke. 1829 afholdtes licitation
over et nyt vinduesfag, som skulle »henlede mere
Lys til Choret og fornemmeligen til Prædikestolen«, og snedkermester Mads Knudsen tildeltes
arbejdet.20 Ved et større reparationsarbejde på kirken 1838 indsatte snedkermester Hyllequist tre
†karmvinduer, som skulle laves ‘med spidsbuede
buer foroven’ af karmenes højde, som er 5 alen
og 6 tommer, forfærdiget af 3-tommer planker
og fyrretræ og 8½ tommers bredde; i hver karm
forefindes seks forsvarlige tremmer (formentlig
sprosser), som er beslaget med godt indhugget beslag’. I konditionerne beskrives det, at det tredje
vindue skulle have samme form som de to andre,
men kun være 4¾ alen højt og 2¼ alen bredt.21
Heller ikke her fremgår det, om man blot udskif-

tede eksisterende vinduer eller etablerede nye.
Det kan være de samme vinduesåbninger, som
fandtes 1882, da Ove Petersen opmålte kirken. I
hvert fald ses der på opmålingerne overalt spidsbuede vinduer. Kun de to oprindelige lysåbninger
i øverste stokværk af våbenhuset er angivet som
fladbuede (fig. 16-19). Nordfacaden af sakristiet
har haft et mindre †vindue umiddelbart over en
†dør (fig. 19). 1838 indsattes der otte ruder ‘over
sakristidøren’,21 men vinduet var sandsynligvis
ældre. De spidsbuede †vinduer på 1882-opmålingerne ses at være delt af jernsprosser. Vinduerne
ser på opstalterne ud til kun at have haft en enkelt
fals i det ydre, ligesom de synes at have været lidt
lavere end de nuværende. Desuden var de ældre
vinduer til dels anbragt lidt anderledes end Ove
Petersens vinduer. På skibets nordfacade (fig. 19)
var det vestlige af de tre vinduer placeret længere
mod øst og det midterste forskudt en smule mod
vest. De var således placeret tættere på hinanden
end de nuværende vinduer. Det østlige vindue
var desuden en smule mindre end de to andre. På
sydfacaden var det vestlige vindue anbragt længere fra hjørnet mod våbenhuset end nu.
Tagværker
Kirkens middelalderlige dele har overvejende
tagværker af egetømmer, hvorfra der er udtaget
prøver til dendrokronologisk datering (jf. s. 316)
Tagværket over de to østligste hvælvfag af
langhuskirken (dvs. (†)langhuskoret) består af 12
fag, hvoraf størstedelen er af eg med stedvise reparationer af fyr. Spærene hviler i spærsko, som
stort set alle er af fyr og dermed ikke oprindelige.
I hvert fag findes spærstivere, som er tappet i spær
og spærsko. Der er to sæt påbladede hanebånd,
hvoraf det nederste skæres af et stort krydsbånd,
som er bladet på spærene både foroven og forneden. I nogle fag er disse krydsbånd udskiftet
med nye, hvilket ses på samlingerne, som ikke
helt passer. Desuden er samlingerne boltet eller
sømmet sammen, hvor de oprindelige samlinger
har nagler. I alle fag er i nyere tid tilføjet et lodret
stående stykke tømmer, som går fra det nederste
hanebånd og helt op til tagryggen. Det er fastgjort på hanebånd og krydsbånd. Tagværket i de
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Fig. 52. Tagværk over skib og kor set mod øst (s. 314). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Roofing above nave and chancel
seen towards the east.

to østligste hvælvfag har fortløbende tømmermærker, begyndende med nr. 1 i vest.
Tagværket over skibets tre vestlige hvælvfag
(fig. 52) består af 20 fag, som ligeledes overvejende er af eg, men med reparationer af fyr. Stort
set alle spærsko er således af fyr og sekundære.
Opbygningen svarer til de to østligste fag af langhuskirken med to sæt hanebånd og påbladede
krydsbånd. Også her er der i alle fag indsat et
lodret stående stykke tømmer, som går fra det
nederste hanebånd til tagryggen. På de otte vestlige fag har krydsbåndet en anden højde end resten af tagværket. Remmen ind mod kirken er
skiftet både på nord- og sydmuren. Det må være
foregået, uden at resten af tagværket blev taget
ned. Efter udskiftningen blev remmen kilet op
med trækiler, som endnu sidder på deres plads. I
forbindelse med udskiftningen af remmen rykkede man spærskoene, som har spor af sekundær
tildannelse, ligesom mange af spærstiverne blev

flyttet udad. Flere af spærene er skiftet ved denne
reparation, som blev foretaget 1884. Tagværket
over skibet har fortløbende tømmernumre, som
begynder i vest og slutter mellem tredje og fjerde
fag fra vest (dvs. ved overgangen til (†)langhuskoret). Numrene går fra 1 til 20 og er angivet med
romertal. Tagværkerne over kor og skib fremstår
så ensartede, at de synes opsat omtrent på samme
tid. Det er foregået i to faser, da der er to nummereringer med tømmermærker.
	Også de to korsarme har tagværk overvejende
af eg med reparationer af fyr, formentlig opsat
i forbindelse med udskiftning af hvælvene (jf. s.
301). Der er ni hele fag, hvortil kommer to fag,
hvor spærene er afkortede pga. sammenføjningen
med tagværket over langhuskirkens første fag fra
øst. De er af samme type som over kor og skib
med to sæt hanebånd og påbladede krydsbånd. I
begge korsarme er flere krydsbånd udskiftet eller omsat. Der er enkelte forskelle i de to kor-
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sarmes tagværk. Således har nordre korsarm en
langsgående bjælke fra skib til gavl i begge sider,
og søndre korsarm har enkelte stormlægter. På
begge tagværker findes der tømmernumre, men
de adskiller sig fra dem, der er på tagværkerne
over kor og skib.
Tagværket over våbenhuset består af seks fag,
hvor spærene er tappet i spærskoene. Dertil kommer et fag, hvor spærene er afkortet pga. sammenføjningen med skibets tagværk. Alle fag har
spærstivere, som er tappet i spær og spærsko. Enkelte stormlægter ses i begge sider. Der er to sæt
hanebånd, men i det yderste fag (mod henholdsvis skibet og gavlen) er der desuden en bindbjælke. Der kan have været bindbjælker i alle fag, som
i så fald blev fjernet og erstattet af spærsko ved
indbygningen af hvælvet 1884. På to fag findes
store krydsbånd, men begge er sekundære. De er
formentlig indsat i forbindelse med enten opførelsen af udluftningskanalen eller en evt. fjernelse
af bindbjælkerne. På tagværket findes tømmermærker.Våbenhusets tagværk har en anden konstruktion end resten af kirken og kan være opført
før taget over resten af kirken.
Tagværket på tårnet, som bærer det ottekantede spir, er opbygget med otte stolper, som afstives
af krydsbånd (fig. 45).
Sakristiet har tagværk fra bygningens opførelse
1884.
1859 udførtes reparationsarbejder på tagværket
over hvælvingerne ved H. Steen. 1861 opsattes
der i forbindelse med reparation på spirets tag
otte hjælpespær.21
Dendrokronologiske undersøgelser. I 2011 er der
udtaget boreprøver fra egetagværkerne over de
middelalderlige bygningsafsnit.168 Et stykke tømmer i søndre korsarms tagværk er opsat efter o.
1468. Korets og skibets tagværk synes at være opsat næsten samtidig o. 1500-10.
Tagbeklædning
Den nuværende tagbeklædning er overalt på kirken
vingetegl. Tårnet har sortglaserede tagsten, hvilket
det ifølge Lauritz Pedersen Næraae havde fra opførelsen,169 mens resten af kirken har røde. Nordre
korsarm fik ny tagbeklædning mod vest 1993.170

†Tagbeklædning. 1674-75 reparerede Anders Mu
rermester ‘et stort hul på kirketaget’, og 168788 indkøbtes sten til det nedblæste tag over det
‘nordligste kapel’ (dvs. korsarm).19 1694 fik kirken og våbenhuset nye sten og lægter. Det drejede sig dog næppe om hele taget, da der ikke
blev indkøbt så mange materialer. Ved samme
lejlighed blev spiret på klokketårnet ‘rettet’.19
I løbet af vinteren 1705-06 blev et hul i våbenhusets tag tætnet, efter at præsten havde beklaget
sig over utæthederne.21 Magistraten beordrede
1708-09, at en reparation skulle udføres. Det involverede snedkerne Jens og Laurids Lauridsen,
smed Christoffer Brandt og murermester Rasmus Bertelsen.19 Efter et syn 1731 blev taget på
kirken repareret af murermester Hans Riider.20
1733 fortsatte man tilsyneladende med en større
reparation af taget »ved dend syndre fra tornet af
og over gandste vaaben huuset og det lige hen til
senniste gjorde Raparation paa taget«. Murerne
Christen og Peder Christensen udførte reparationen.20 Allerede to år senere iværksattes en
større renovering af hele kirken, hvorunder de
to ovennævnte murere tog gamle tagsten ned og
lagde nye op.21 1773-74 havde man to stormskader på kirken, der krævede reparationer af taget. Først gik det ud over selve kirkens tag, »som
var af blæst«. Dernæst faldt en del af tårnets tag
ned, og hertil indkøbte man »blaa steen«.21 1793
indkøbte man ligeledes blåglaserede tagsten, som
muligvis blev brugt det følgende år, hvor Jens
Murermester opsatte nogle blå sten på spirtaget.21
Taget undergik i 1813 en større reparation ved
murermester Lange. Da arbejdet stod på sit højeste, var murermesteren, to svende og en håndlanger i gang næsten hver dag.21 1835 iværksattes
en hovedreparation af taget både indvendigt og
udvendigt, spirtaget iberegnet.21 1848 og 1852
betalte kirken for blytækkerarbejde udført af kobbersmed J. Lindegaard. 1852 nævnes det endvidere, at man betalte for tre mands daglige arbejde
i 24 dage. Arbejderne dette år var på tårnets tag og
spir, og glaserede sten indkøbtes fra Brendeskov.20
1866 foretog murermester J. Andersen efter en
bemærkning fra kirkesynet en hovedreparation af
taget. Det skulle understryges både på kirken og
på tårnet, og der skulle lægges nye sten op, hvor
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de manglede. Desuden skulle taget på nordre side
af tårnet omlægges og spærværket efterses.20
1910 istandsatte man kirkespiret, der bl.a. fik en
del nye blyplader. Istandsættelsen viste sig at blive
af noget større omfang end forventet.88 En mindre
reparation af blydækningen på tårnet og en udbedring af taget over hvælvingerne iværksattes 192425. Igen viste istandsættelserne sig at blive mere
omfattende end ventet.88 1935 udskiftede man spirets blybeklædning med kobberbeklædning. Dette
kom i stand ved en pengegave fra bankfuldmægtig
Knud Jølver.171 1940 foregik en omfattende reparation af tårntaget både udvendigt og indvendigt.88
Murbehandling
Vor Frue Kirke står i dag med upudsede facader
af røde munkesten, og soklen af granitkvadre fra
1884 er synlig. Murværket bærer stærkt præg af
Ove Petersens hovedrestaurering, hvor en stor
del blev skalmuret.
†Murbehandling. 1735 indkøbtes der materialer
til at farve kirken blå ‘neden omkring’ og brunrødt til at male murene med.21 I en licitation fra
1819 nævnes, at kirken skulle hvidtes to gange
overalt udvendig på såvel mur som tag. Arbejdet
blev givet til murermester Ditlev Pedersen, som
var mindstbydende.20
Farveholdning
Det indvendige af kirken er kalket hvid. Dette arbejde blev foretaget under restaureringen 2003- 04.
†Indre farveholdning. Murermester Rasmus Bertelsen udspækkede 1683 kor, kirke, sakristi, korsarme og tårn og kalkede kirken indvendigt.19 1717
kalkedes kirken, og året efter måtte alt inventaret
sættes i stand, da det var blevet overstænket ved
kalkningen.20 1745 indkøbte man brunrødt, indigo, olieblåt, okkergult, kønrøg og hvidt kridt samt
lim. ‘Den tyske maler’ aflønnedes for at male kirken ‘indvendig alle vegne omkring’.172 Året efter
blev maleren betalt for at male en ‘skrift’ på væggen i den søndre gang i kirken om kong Svend og
Ørkilds Slot (jf. s. 320).20 1763 kalkede Peder Murermester kirken indvendig.21 Samme job udførte
murermester Andersen 1862-63, da han hvidtede

kirken fire gange. Den havde inden da været farvet
gul. L. J. Grønvald betaltes samtidig for at »stegge
en del af Vægen bag Alteret med Ultramarine«.19
Maler Bang malede 1868 hvælvingen i koret samt
baggrunden ved alteret to gange med udtramarinblåt, og ‘stjernerne’ blev forgyldt.21
Varme og lys
Kirken opvarmes med fjernvarme.
(†)Opvarmning. I korgavlen er helt op til tagryggen bevaret en skorsten, som blev opført 1884.
Denne skorsten blev ommuret 1938, og året efter
repareredes og kalkedes fyrrummet under koret.88
1949 opstod der problemer med løbesod ved
skorstenen i korgavlen, og skorstenen over hvælvingerne blev ommuret det følgende år.88
†Opvarmning. 1742 arbejdede en murermester
med at rive en skorsten ned og bygge en ny.21
Skorstenen har ikke nødvendigvis været anbragt
på kirken, men kan have været placeret på en
af kirkens bygninger, f.eks. præstegården. 1855
ses for første gang en udgift til kul.19 Samme år
betalte man J. Lindegaard for noget arbejde på
kirkens nye skorsten og ved »den anden Skorsteen«.21 P. Andersen opførte 1856 to skorstene,
og samtidig blev der opsat to store kakkelovne leveret af jernstøber Lange.20 1868 opsatte murermester M. P. Ludvigsen to kakkelovne i kirken.21
Der er snarest tale om en modernisering af de
eksisterende, da jernstøber Lange samtidig betaltes for at nedtage og forandre kakkelovnene. Året
efter opmurede Ludvigsen to skorstene.21 1875
stod Anders Madsen for at pudse tre kakkelovne.
Smedemester Sophus Bärthelsen leverede samme
år et kakkelovnsrør til sakristiet,21 der på dette
tidspunkt således fik en ovn. På planen fra 1882
ses to skorstene (fig. 22), dels en på nordfacaden
tæt på hjørnet mellem skibet og korsarmen, dels
en på sydfacaden i hjørnet mellem skib og korsarm. Der er formentlig tale om de to ovennævnte
skorstene fra 1856, og disse skorstene blev fjernet
ved hovedrestaureringen.
Belysning. Kirken fik i 1911 indlagt elektrisk
lys.88
†Belysning. 1863 ønskede man at indlægge
gasbelysning i kirken.173 Det blev dog først en

318

svendborg · VOR FRUE KIRKE

Bygningstavler
*1) 1768, kobber, 9×14 cm; indskrift i versaler:
»A(nn)o 1768 er denne spiir af ny
opbygt paa Vor Frue Kirke i
Svendborg af kirkens egne
midler for 1680 rdl; da Laurits
Pedersen Næraae var sogneprest
Peter Christian Spliid byfoget
Hans Christian Gommesen Brandt
kirkeværger entrepeneur
Cristen Graae opbygt ved
Iens Tyberg fra Nyborg.«

Atter indlagt 1861 og fundet i spirets kugle ved restaurering 1987. Ophængt i sognegården (jf. ovf.).
*2) 1861, kobber, 9×14 cm; indskrift i skriveskrift:
Fig. 53. Dele af vindfløj 1768, nu i tårnet (s. 318). Foto
Marianne Goral Krogh Johansen. – Fragments of weather
vane, 1768.

realitet 1884, og dette år optræder der også en
gasmåler og en gastænder i inventariet. Fra 1885
er der desuden udgifter til gasregninger.19
Vindfløje
Den nuværende vindfløj bestående af stang, kugle,
fane med årstal og kors er antagelig den oprindelige fra 1768, der blev opsat sammen med det nye
spir dette år. Den er repareret 1861 og delvis fornyet 1987.161 1861 faldt vindfløj og kugle ned.Ved
faldet gik kuglen fra hinanden, og en kobberplade
med inskription fremkom (*bygningstavle nr. 1).
De nedfaldne dele blev repareret af kobbersmed
J. Lindegaard og vindfløjen genopsat med afkortet stang. Samtidig blev en ny plade med indskrift
indlagt i kuglen (*bygningstavle nr. 2 og/eller nr.
3).21 Den afkortede stang blev udskiftet med en
længere 1884.174 1986 undersøgte man lanterne
og vejrhane,88 og det viste sig nødvendigt at forny
flere dele i rustfrit stål, men med samme udseende
som det oprindelige. Året efter blev vindfløjen
renoveret, og den oprindelige fane blev sammen
med kugle og kors belagt med 23½ karat bladguld.
De dele, der blev udskiftet, opbevares i tårnets andet mellemstokværk (fig. 53).

»An: 1861 underkastedes Spiret
en Hoved:Reparation.
Kirkens Inspecteurer vare:
Sognepræsten Salamon Wulff
Byefogden: Overauditör Schrum
Borgerrepræsentant Kjöbmd: R. G. Fog
Kirkens Værge var F. Edsberg
Bygmesteren H. Steen.«

Fundet i spirets kugle ved restaurering 1987 og
ophængt i sognegården.175
*3) 1861, kobber, 9×13,5 cm; indprikket indskrift i skriveskrift:
»Kobbersmedesvend I. C. Larsen
fra Ranlev og Søren
F. Houberg hos kobbersmed
Lindegaard i Svendborg
1861.«176

Fundet i spirets kugle ved restaurering 1987 og
ophængt i sognegården.
4) 1987, kobber. Opsat i spiret ved restaurering
dette år. På tavlen er indskrift med navnene på de
involverede personer samt et lille vers.161
†Bygningstavle, 1652, til minde om en ukendt
begivenhed, formentlig en større reparation. Af
bly. På tavlen var indskrift:
»Pravesten Her Peder Nielsen och Sogenprest, Borgemester Hans Hansen, Christen Pedersen Hellevad,
Anders Andersen, Peder Lavrsen, Hans Lavrsen, Hans
Flick Radmend. 1652. Den 15. junius«.177

Tavlen blev fundet i tårnets murværk under kirkens restaurering 1758.
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Fig. 54. Rester af †kalkmalerier fra forskellige perioder (s. 320). Akvarel af Jacob Kornerup 1884. – Remains of
†wall paintings from various periods.Water-colour by Jacob Kornerup, 1884.
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†Kalkmalerier
Middelalderlige †kalkmalerier. 1) I nordre korsarm
fremkom 1884 fem eller seks indvielseskors i
mørkerødt og blåt (fig. 54). Jacob Kornerup besigtigede dem og anmodede Kirkeinspektionen
om, at de skulle bevares.178
2) Muligvis middelalderlige. I nordre korsarm
og et par andre steder fremkom 1884 fragmenter af ornamenter, bl.a. noget akantusranke (fig.
54). Kornerup anså dem ikke for værdifulde og
mente, at de kunne ‘opgives’.178
Eftermiddelalderlige †kalkmalerier. 1) På søndre
korsarms østvæg nær koret fremkom 1884 en
kerub i menneskestor størrelse med udbredte
vinger og et flammesværd i hånden (fig. 54).178
2) O. 1550. Under Ove Petersens hovedrestaurering fandt man spor af kalkmalerier ved orglets
sydside. Her sås en engel, der blæste i basun.98
3) O. 1600. På korets søndre væg var en frise
med tre meget medtagne våbenskjolde (fig. 54).179
Et af våbenskjoldene tilhørte familien Gaas, som
havde haft gravsted på dette sted (gravsten nr. 5
og †begravelse nr. 1). Kornerup anmodede Kirkeinspektionen om foreløbig at skåne disse våbenskjolde.180
4) Antagelig 1630. Indskrift181 på væggen i
søndre gang (søndre korsarm). Underskrevet af
Niels Heldvad182 og omhandlende kong Svend
og Ørkild Slot:
»VÆR HILSET, LÆSER
Svend Tiuskeg K[on]ig med stor ær’
der han mone Danmarkes Krone bær’
It tusind Aar og ved dend trent
efter Mand at skrive begyndt
Fra Christi Guds Søns Fødsels Tid
Svendborg hand bygde med stor Flid
paa dette Sted som Kirken staar.
Der efter med Toe Hundrede Aar
Woldemar Seyer, hvor af gaar Ry
Bygd Ørken-Slott for Østen-Bye
Og stiftet saa vor Frue til ær’
dend Kirke, som Du seer nu her,
Bygde ogsaa et Taarn ved strand,
som Mand farer over til Taasing land.
Gud gif Svendborg maa staa i Roe
Med alle de, der Byg og Boe
og gif det gaa dem altid vel
Hr. Niels Helvad ynsker det.
Anno XXX.«183

Opmalet 1746.19 1763, da kirken blev kalket, lod
Lauritz Pedersen Næraae indskriften opmale over
sakristiet og tilføjede samtidig nogle linjer:
»Svend Grathe, som og var tillige kaldt Kong Peder
Loed Borg ved Strand og Sund anlegge trende Steder
I Sælland og i Fyn, Sørøvere til Tvang,
Som landløb og saa tidt og giorde Folk Forfang,
Svendborg fra Oldtid er maaske og Sundborg kaldet.
Paa heele Herredet det Navn af Sund er faldet,
Men liigemeget er hvor af det har sit navn,
Gid alting tiene maa Indbyggerne til Gavn!«184

5) 1745. Indskrift på buen (formentlig hvælvet) i
søndre korsarm udført af en malersvend ved navn
Ludvig Bander.
»Gott allein Vertrou auf Erden
Freunde kommen Feinde werden
Van das Glüche dir anlacht
Jeden Mat der Freundschafft Macht
Bin du aber in der Noth
So sind All deine Freunde thodt«17

(Stol alene på Gud (her) på jorden/ Venner kan
blive til fjender/ Når lykken tilsmiler dig, tilbyder
enhver dig venskab/ Men er du i nød, så er alle
dine venner døde).
6) 1855-56. En ikke nærmere beskrevet dekoration i blåt og gult på hvælv og vægge.185
Kornerup besigtigede alle ovennævnte kalkmalerier bortset fra indskrifterne og anbefalede
at skåne bestemte motiver. Enten skiftede Kornerup mening, eller også rettede man sig ikke efter
hans anvisninger. Ove Petersen skrev således i sin
beretning om restaureringen, at Kornerup erklærede, at det, der fandtes, ikke fortjente at blive bevaret.178 De blev således alle sammen overkalket
1884.
7) 1884. Dekoration af ornamentborter i rød,
beige og gråsort på ribber, buer, piller og kapper,
langs med ribberne og rundt om vinduerne (fig.
67). Denne dekoration blev ved restaureringen
2003-04 kun bevaret på den sydvestlige hvælvpille i våbenhuset (dåbsventeværelset). Den er
dog dækket af plasticmaling.186
8) 1895 eller 1903. Meget sparsomme gule
farvespor på skjoldbuen mellem skibets østlige
fag og nordre korsarm. Dertil lyse gule og orange farvespor i skjoldbuen mellem skibets østlige
fag og søndre korsarm forneden mod øst. Langs
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buekanten i den ene side var der rester af en
bladbort. Fjernet formentlig forud for udførelsen af 9).186
9) 1912. Dette år bad den Kgl. Bygningsinspektør om, at man henvendte sig til en erfaren
dekorationsmaler, som kunne komme med et
forslag til kirkens indvendige ‘malning’.88 Det må
have drejet sig om kalkmaleridekorationer, men
det er uvist, om arbejdet blev udført.
10) 1930. Dekorationer på hvælv og ribber
udført af kunstmaler H. Borre fra Århus,186 i stil
med dem, der findes i Århus Domkirke (DK Århus 443).187 Kirken blev senere malet to gange,
den første gang med en cremefarvet olieholdig
maling, og den anden gang med plasticmaling. I
begge tilfælde malede man kun op til dekorationerne og i sidste omgang desuden imellem ornamentikken. Fjernet ved restaureringen 200304.186
Fig. 56. Glasmaleri nr. 2 (Golgata-scenen) i nordre
korsarm af Tróndur Patursson (s. 321). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Stained glass no. 2 (Calvary scene) in
the north transept by Tróndur Patursson.

Glasmalerier

Fig. 55. Sven Havsteen-Mikkelsens glasmaleri nr. 1 i
nordsiden af koret (s. 321). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Sven Havsteen-Mikkelsen’s stained glass no. 1 in the
north side of the chancel.

Danmarks Kirker, Svendborg

1) I korets nordside findes et tredelt glasmaleri
udført af Sven Havsteen-Mikkelsen 1973. Maleriet hedder Korset og Kirken og er udført i gråblå og gule farver (fig. 55).74
2-3) I henholdsvis nordre og søndre korsarms gavlvinduer opsattes 2004 glasmalerier af
den færøske kunstner Tróndur Patursson. De to
vinduer skal sammen med altertavlen skildre påskeugen. Mod nord ses Golgata-scenen udført i
blå og røde nuancer (fig. 56), mens scenen mod
syd viser Opstandelsen udført i gyldne farver (fig.
41).188
†Glasmalerier. 1) 1871. Malermester Lauritz
Vilhelm Berth betaltes for at have malet et treenighedsøje i transparent på glas til en dør i sakristiet.21 Der kan være tale om nordvinduet i koret,
som er placeret over døren til sakristiet.
2) O. 1900. Glasmosaikker i nordvindue i koret omtales.74 Der er formentlig tale om vinduet
over døren til sakristiet.
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Fig. 57. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior seen towards the west.
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inventar
Oversigt. Hovedparten af inventaret hidrører fra restaureringen 1884, og kun en mindre del af det ældre inventar er endnu i behold.
Fra middelalderen er bevaret to klokker, den ene
formentlig fra 1400-tallets første fjerdedel, den anden fra 1505. For begge gælder, at de muligvis først er
kommet til kirken i midten af 1500-tallet ( jf. s. 261).
To pengeblokke stammer antagelig fra anden halvdel af 1500-tallet. Et antal stolestadegavle og -døre fra
1577 er sammen med nogle stoledøre fra første fjerdedel af 1600-tallet genanvendt som vægpaneler i sakristiet. Prædikestolen er fra 1597-99 og skænket af
Detlev Sested og Ingeborg Rosenkrantz, mens altertavlen er fra o. 1604 med maleri af C. W. Eckersberg
fra 1824, skænket af prins Christian Frederik (Christian VIII). Det oprindelige (†)altermaleri med motiv
af Nadverens indstiftelse hænger i sakristiet. Sygesættet er en gave fra rådmand Hans Richartsen og Abel
Jespersdatter 1617. Kirken har endvidere en Christian
IV’s bibel. Den yngste klokke er fra 1656.
	En oblatæske, udført af Nicolai Knudsen, København, er skænket af tolder Johannes Nielsen Friis år
1700, mens alterstagerne fra 1793 er en foræring fra
Henrich Fich Bager og hustru Gertrud. De er udført
af Ole Rye Lindal. En pengeblok stammer vistnok fra
1771. Altersættet er fra 1842 og skyldes Johan Frederik
Edsberg, og et (†)altermaleri i sakristiet er malet af C.
W. Eckersberg 1832. To små pengebøsser stammer fra
1842, mens dåbskanden daterer sig til 1844.
I forbindelse med hovedrestaureringen 1884 fik
kirken talrige nye inventargenstande. Døbefonten er
udført af billedhugger Otto Evens og bekostet af amtmand, greve L. F. H. Brockenhuus-Schack sammen med
det tilhørende dåbsfad. Et altersæt, bestående af kalk,
disk, oblatæske og vinkande, er skænket af en kreds af
frimurere. Også alterskranken, stolestaderne og lysekronerne stammer fra 1884, ligesom et stort gipsrelief af
Johannes Døberen, udført af billedhugger Carl RohlSmith.Tårnuret er anskaffet fra firmaet Bertram Larsen.
	En messehagel i skønvirkestil stammer fra 1906. Altervaserne er skænket 1920 af generalkonsul Peter Mathias Wessel, syvstagen 1928 af menigheden, og lysekronen i koret 1935 af sognepræst M. Schiødte og hustru.
De to kirkeskibe er ophængt 1910 og 1951. Orglet er
fra 1958 ligesom klokkespillet, der 2009 er udvidet til
36 klokker. Skulpturen på skibets vestvæg er udført af
billedhugger Niels Helledie og ophængt 1993.
Farvesætningen. Den nuværende farvesætning stammer fra restaureringen 2003-04. Altertavlen og prædikestolen er holdt i varme, brune og gule farver med

rig forgyldning på sort bund, sidstnævnte desuden med
polykrome detaljer. Stolestaderne er malet med dyb
lilla, næsten sort farve.
Der vides ikke meget om den ældre farvesætning,
men det træskårne inventar har utvivlsomt haft broget
staffering. I første halvdel af 1800-tallet blev prædikestolen og altertavlen malet hvide med forgyldte detaljer; ved hovedrestaureringen 1884 blev begge dele
afrenset, mens de nyere inventarstykker blev egetræsmalet. 1960 blev inventaret malet i gråt og blåt.
Kilder. Det ældste bevarede inventarium er dateret
1576 og har form af en liste over altersølv, tekstiler,
lysestager, løse møbler og klokker mv.189 Den tidligste kendte beskrivelse af kirken som helhed stammer
fra 1589 og findes i biskop Jacob Madsens visitatsbog, der rummer optegnelser fra hans visitatsrejser i
årene 1588-1604. Jacob Madsen omtaler det vigtigste
inventar (altertavlen, korgitteret, døbefonten, prædikestolen, stolestaderne, klokkerne og tårnuret).190 Fra
1674 giver kirkeregnskabsbøgerne i Stiftsøvrighedsog Kirkeinspektionsarkiverne detaljerede oplysninger
om indtægter og udgifter i forbindelse med nyanskaffelser, reparationer og ombygninger.191 To præsteindberetninger, henholdsvis forfattet 1707 af Poul
Jacobsen Langeland og 1755 af Gregers Hiort, rummer fyldige beskrivelser af kirkens inventar og gravminder.192 Det samme gælder et håndskrift, forfattet
1771 af den følgende præst i rækken, Lauritz Pedersen
Næraae, der ydermere er forsynet med såvel en opstalt
af kirken (fig. 14) som en grundplan med angivelse
af de vigtigste inventarstykkers placering (fig. 58).193
Endelig indeholder sognepræst ved Skt. Nikolaj Kirke,
Joachim Begtrups, Svendborg-beskrivelse fra 1823 et
afsnit om nabosognets kirke.194 Alle giver de værdifulde oplysninger om kirkens udseende og indretning
før de gennemgribende forandringer i 1800-tallet, og
de suppleres af et enkelt fotografi af kirkens indre før
1884 (fig. 66). Imidlertid må en anden vigtig kilde,
nemlig kirkens ældste synsprotokol med oplysninger
om perioden 1862-90, anses for bortkommet.195 Hovedrestaureringen 1884 belyses gennem arkitekt Ove
Petersens beretning, journalsagen i Kirke- og Undervisningsministeriets arkiv samt en kirkeprotokol med
spredte optegnelser fra perioden.196
Det middelalderlige kirkerum. Vores viden om indretningen af den middelalderlige kirke stammer primært
fra biskop Jacob Madsens notater og fra inventarlisten
fra 1576. Alterbordet, der stod tæt ved korets østvæg,
var prydet med en altertavle med en udskåret fremstilling af Kristus på korset. På bordet lå et alterklæde, og
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Fig. 58. Plan af Vor Frue Kirke i Svendborg efter Næraae (1771). Tallene markerer placering af inventar og særlige
ruminddelinger. 1. Kirkedørene. 2. Tårnhuset. 3.Våbenhuset. 4. Sakristiet. 5. Indgang til sakristiet. 6. Dør fra kirken
til sakristiet. 7. Skriftestolen. 8. Koret. 9. Alteret. 10. Korsdøren. 11. Degne- og klokkerstolene. 12. Lukkede stole. 13.
Den store gang. 14. Korsgangen. 15. Pulpituret. 16. Dåben. 17. Hvor prædikestolen er nu. 18. Hvor prædikestolen
har været før. 19. Orglet. 20. Opgangen til orglet. 21. Opgangen til tårnet. – Plan of Vor Frue Kirke in Svendborg after
Næraae (1771).The numbers mark the positions of furnishings and special partitioning. 1.The church doors. 2.The tower house.
3. The porch. 4. The sacristy. 5. Entrance to the sacristy. 6. Door from the church to the sacristy. 7. Confessional. 8. Chancel. 9.
Altar. 10. Chancel door. 11. Parish clerk’s and bellringer’s seats. 12. Closed pews. 13.The large passage. 14.Transept. 15. Gallery.
16. Baptism(al font). 17. Where the pulpit is now. 18. Where the pulpit was earlier. 19. The organ. 20. Stairs to the organ. 21.
Stairs to the tower.
korklokken var ophængt tæt ved alteret. I søndre korsarm var et sidealter for Skt. Hans (s. 263). Kirken rummede yderligere mindst syv sidealtre, hvis placering dog
ikke kendes (jf. s. 262). Døbefonten stod i tårnrummet,
og oppe i tårnet hang en eller flere klokker, hvoraf de
to muligvis er at finde blandt de nuværende. Kirken
ejede desuden en prægtig, broderet messehagel, som
formentlig er blevet opbevaret i et skab i koret eller sakristiet sammen med altersættet og andre ornamenter.
Det efterreformatoriske kirkerum. Sidealtrene er sandsynligvis blevet fjernet kort efter reformationen,197
men i øvrigt synes det katolske inventar i første om-

gang bibeholdt, svarende til vanlig praksis. I 1500-tallets sidste del og de første år af 1600-tallet skete til
gengæld omfattende inventarfornyelser, til dels bekostet af medlemmer af menigheden. 1560 tilkom et sæt
våbenprydede herskabsstole for Jesper Friis og Anne
Hvide, som blev opstillet i skibets østfag umiddelbart
foran indgangen til koret, og 1577 blev skibet helt
eller delvist møbleret med stolestader. Også tårnuret
kan være anskaffet på denne tid. Det samme gælder
en prædikestol, der blev opsat på den vestlige pille i
åbningen til nordre korsarm, hvor den 1597-99 erstattedes af den nuværende prædikestol, skænket af Detlev
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Fig. 59. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Interior seen towards the east.
Sested og Ingeborg Rosenkrantz. Senest fra slutningen
af århundredet blev overgangen mellem kor og skib
markeret af et korgitter, tidligst omtalt 1589, men muligvis af ældre dato. År 1600 forærede rådmand Poul
Pedersen og Maren Hansdatter et fontegitter, som blev
opsat om døbefonten, der måske i denne forbindelse
blev flyttet til nordre korsarm. 1603 bidrog sognepræst
Jørgen Marqvorsen og hustru til anskaffelsen af en ny
klokke, og o. 1604 blev den middelalderlige altertavle
erstattet af en ny, udført i renæssancestil.
Kirkerummet fra begyndelsen af 1600-tallet til 1820. De
følgende godt to hundrede år modtog kirken en række
mindre inventargenstande i form af tekstiler, altersølv
og dåbsudstyr som gaver, bl.a. fra medlemmer af den
lokale adel. En ny klokke tilkom 1656. 1694-96 blev
belysningen i kirken væsentligt forbedret, da tre ægtepar, handelsmand Anders Poulsen og Ellen Clausdatter,
kirkeværge Christen Rasmussen Bierg og Karen Jørgensdatter samt Mads Andersen Bang og Magdalena
Jacobsdatter, hver gav en 16-armet lysekrone, som blev
hængt op i koret og skibet. Førstnævnte bekostede
også en alterskranke. 1702 fik kirken sit første orgel.

I 1700-tallet blev kirkerummet præget af, at der
indrettedes adskillige lukkede stole i korsarmene og
skibets vestende, ligesom der 1737 opsattes et pulpitur
over indgangsdøren i søndre korsarm. 1745-46 anskaffedes en fontehimmel, som blev hængt op over døbefonten, der ved samme lejlighed blev flyttet tættere
på koret. Samtidig blev altertavlens malerier fornyet,
og de følgende år blev såvel alterskranken som fontegitteret renoveret. Kirkens udsmykning berigedes i
denne periode yderligere med ophængningen 1748 af
kirkeskibet »Den flyvende Hiort« og af en glasstjerne
1751. 1768 blev prædikestolen flyttet til sin nuværende
placering på korbuens nordpille. Kirkerummets indretning på denne tid fremgår i øvrigt af en plan fra
1771 (fig. 58).
Forandringer i kirkerummet 1820-80. I første halvdel af
1800-tallet skete ganske omfattende moderniseringer
af inventaret. 1820 blev korgitteret taget ned, således
at der var åbent mellem kor og skib. 1825-32 blev altertavlen forsynet med nye malerier, og alterskranken
fornyedes. I første halvdel af 1840’erne anskaffedes altersølv, alterstager og en dåbskande, prædikestolen fik
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Fig. 60. Altertavle, alterbord og alterskranke (s. 327 og 345). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarpiece, communion table
and altar rail.
ny opgang, baroklysekronerne blev udskiftet, og 1848
tilkom en døbefont samt et nyt orgel. Samme år blev
fontegitteret og formentlig også -himlen, herskabsstolene og pulpituret kasseret, ligesom en middelalderlig
præstestol fra †Klosterkirken, der 1828 var blevet opstillet i våbenhuset. Både altertavlen og prædikestolen
underkastedes yderligere moderniseringer de følgende
år.
Ved hovedrestaureringen 1884 blev store dele af inventaret udskiftet; blot altertavlen og prædikestolen bevaredes, om end i forandret skikkelse, mens dele af renæs-

sancestolestaderne blev genanvendt som vægpaneler i
det nyopførte sakristi. De inventardele, der var anskaffet tidligere i århundredet, blev i vidt omfang fornyet,
således altersølvet og alterskranken, døbefonten, orglet
og lysekronerne med mere.
I 1900-tallet suppleredes inventaret med en række
mindre genstande, deriblandt to kirkeskibe, ligesom
messehaglerne alle er fra dette århundrede. 1958 blev
orglet fornyet.
Restaureringen 2003-04 betød for inventarets vedkommende først og fremmest en nystaffering.
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Alterbord og alterklæder
Alterbord (fig. 60), 1884, med alterbordsplade af
eg og beklædt med panelværk med fyldinger,
dannet af påsatte lister. Panelerne opsattes ved restaureringen 2003-04 som afløser for en ældre,
simpel bræddebeklædning.198 Sortmalet med forgyldte detaljer.
†Alterbord, antagelig middelalderligt, undersøgt
i forbindelse med nedbrydningen 1884.98 Muret,
med ‘enkelte, åbne rum’ (gemmenicher?).199 Intet
var gemt i rummene eller i alterets murværk i det
hele taget. Bordet var placeret umiddelbart foran
østvæggen (jf. fig. 22 og 58).
†Antependium, 1960, udført af kunstvæverne
Kirsten og John Becker, Holte. Rødt med indvævet kors.200
†Alterklæder. 1) Omtalt 1576 som ‘gammelt’.100
2) Omtalt 1576, af skellert (tekstil, changerende
i flere farver).100 3) Formentlig 1638 (jf. †messehagel nr. 4), skænket af Erik Kaas til Lindskov
og hustru Kirsten Gaas. Af rødt, blomstret fløjl,
kantet med guld og silkefrynser.19 Klædet anvendtes på højtidsdage. 4) 1729, skænket af Ellen
Lucasdatter Friis, enke efter sognepræst Poul Jacobsen Langeland, sammen med †alterdug nr. 3.
Af lærred.20 1798 lå dette og nr. 3 permanent på
alteret.19 5) 1758, skænket til kirken (af ukendt).
Af grøn fløjl med guldsnore og kniplinger.20
Bortsolgt 1838.21 6) 1818, af cambric (fintvævet
bomuld) med kniplinger, syet af Marie Jantzen.20
7) 1825, af karmoisinrød fløjl, syet af skræddermester C. Petersen.20 8) 1836, af fint cambric
med kniplinger.20 9) 1884, af rød fløjl.201
*Alterduge. 1) 1884, syet af damer i Svendborg
efter tegning af arkitekt Ove Petersen. Af hvid
bomuld med kniplingskant, udsmykket med me
daljoner med Korslammet og de fire evangelistsymboler, omgivet af vinløv afvekslende med
kors mellem palmegrene. I Svendborg Museum
(SOM inv.nr. 16.786). 2) 1931, en nøjagtig kopi
af ovennævnte, syet af damer i byen. Opbevares i
menighedshuset.
	Blandt †alterdugene kan nævnes: 1) Omtalt 1684,
af drejl. Dugen lå dagligt på alteret.19 2) Omtalt
1694, broderet.19 3) 1729, skænket af Ellen Lucasdatter Friis, enke efter sognepræst Poul Jacob-
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sen Langeland (sammen med †alterklæde nr. 4).20
4) 1909, skænket til kirken af en anonym kvinde,
‘en overordentlig smuk, håndbroderet alterdug’.88
Formentlig er det denne, der ses på fig. 108; i
så fald var den smykket med rosetter, vinløv og
-druer samt ordene »Gud er Kærlighed«.
*Altertæppe, 1979, vævet af Ester Bové Reintoft
i blå og lyse nuancer.161 Opbevares i menighedshuset.
*(†)Altertæppe, 1884, syet af ‘toldforvalter Leimanns døtre og frk. Knox’; fragment. Stramajbroderi med stiliserede blomster- og bladranker i
gyldne, rosa og turkis farver på grøn bund, kantet
af lysere bladranke. I Svendborg Museum (SOM
inv.nr. 15.162).
†Altertæppe, 1911, skænket af ‘kvinder af menigheden’, håndbroderet, beskrevet som ‘pragtfuldt, meget kostbart’.202
Knæleskamlen er malet sort og betrukket med
rød uld.
Altertavler
Altertavle (fig. 61-65 og 109), o. 1604,19 med malerier af C.W. Eckersberg 1824-25. Storfeltets maleri
er skænket af prins Christian Frederik (Christian
VIII), daværende guvernør over Fyn og Langeland,
mens maleriet i topgavlen bekostedes af kirken.203
Altertavlen, der er af katekismustypen, er arkitektonisk opbygget med postament, storstykke, gesims,
topstykke og topgavl med trekantafslutning. Alle
stykkerne har diminutive sidevinger fra 1884, udformet som rulleværkskartoucher i renæssancestil.
Det lave postament har bredt midtfelt mellem
fremskudte, tandsnitindrammede sidefelter, flankeret af halvvinger. Herpå hviler storstykket, som
ved korintiske søjler foran joniske pilastre er opdelt i et bredt storfelt og to smalle sidefelter. Søjleskafterne har prydbælter med beslagværk og bosser, mens storstykket indrammes af svejfede, rosetsmykkede sidevinger. Gesimsen er fremskudt og
omfatter en arkitrav under en firdelt frise, adskilt
af beslagværkprydede volutled, samt en tandsnitsmykket kronliste, der forkrøppes over friseleddene; pyramidespir hviler på gesimsen. Topstykket indrammes af joniske pilastre og fremskudte,
kompositte søjler samt halvvinger. Derover er en
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Fig. 61. Altertavle, o. 1604, med maleri af Bønnen i Getsemane, malet af C.W. Eckersberg 1824 (s. 327). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Altarpiece, c. 1604, with painting of The Agony in the Garden, by C.W. Eckersberg, 1824.

altertavler

gesims med todelt frise, men i øvrigt en gentagelse af hovedgesimsen; på den hviler (sekundære)
kugleformede, flammende olielamper. Altertavlen
krones af en topgavl med tandsnit og trekantafdækning, indrammet af kartoucheværk.
Altertavlens rammeværk er nystafferet ved restaureringen 2003-04 med lys brun og gul farve,
rig forgyldning samt enkelte røde, grønne og
rødbrune detaljer. På nær malerierne i storfeltet
og topgavlen udfyldes tavlens felter af indskrifter fra Det Nye Testamente, udført ved restaureringen 2003-04. Teksterne står med forgyldte
versaler på sort bund. Postamentsfeltet gengiver
Fadervor (Matt. 6,9-13). I storstykkets nordre sidefelt omtales Bebudelsen (Luk. 1,30-35), i det
søndre Korsfæstelsen og Jesu død (Luk. 23,32-33
og 44-47). I hovedgesimsens frisefelter er citater
fra Joh. 3,16, Luk. 10,27, 1 Joh. 4,7 og Gal. 5,2223. Topfeltet gengiver Opstandelsen (Luk. 24,16), og frisefelterne derover citerer fra Åb. 21,5-6.
Altermalerier. Storfeltets maleri (jf. fig. 61) er
malet 1824 af C.W. Eckersberg; i nederste venstre
hjørne signeret »E. 1824«. Det er skænket af prins
Christian Frederik. Maleriet, der viser Bønnen i
Getsemane, er udført i olie på lærred og måler
147,5×114,5 cm. Kristus knæler med samlede
hænder og himmelvendt blik. I baggrunden anes
de sovende disciple og soldaterne, der nærmer sig
i skæret fra en fakkel. Farveholdningen domineres af Kristi røde kjortel og lyse kappe på mørk
baggrund.
Topgavlens maleri (jf. fig. 61) er malet 1825 af
C. W. Eckersberg. Olie på lærred. Det viser Guds
øje i trekantet glorie som en hentydning til Treenigheden og det guddommelige forsyn. Billedet
er udført i lyse, pastelagtige farver.
(†)Altermalerier. 1) (Fig. 62), o. 1604, med delvist bevaret overmaling formentlig fra 1745. Olie
på træ, 177×146 cm, lysmål 149×116 cm, indsat
i nyere profilramme og kantet af et 10 cm bredt
prydbånd med kugler og bosser samt inderst en
rundstav. Billedet viser Nadverens indstiftelse. I
den nuværende tilstand ses betydelige rester af
den oprindelige nadverfremstilling, hvor Kristus
med disciplene er samlet omkring et rundt bord,
placeret omtrent i kompositionens midte. Sceneriet udspilles i en søjlebåren hal og indrammes af
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rødt draperi. I den yngre gengivelse er bordet og
den noget mindre Kristusgengivelse rykket længere frem i billedrummet.204 På bordet står et fad
og en kalk, og bag Kristus er malet en høj, rundbuet åbning med en pillebåren dobbeltarkade.205
Figurerne er klædt i grønne, røde, blå og gyldne
gevandter, bordet er dækket med en hvid dug.
Maleriet, der var indsat i altertavlens storfelt,
blev udtaget 1825 og erstattet af det nuværende.
Det er ophængt på sakristiets nordvæg.
*2) (Fig. 63a), o. 1604, med overmaling forment
lig fra 1745. Olie på træ, 178×56,5 cm. I den
nuværende tilstand ses spor af en fragmentarisk
bevaret indskrift, udført med renæssanceprægede,
forgyldte versaler, der gengiver Fadervor (Matt.
6,9 f.), samt forneden tre næsten udviskede linjer
med fraktur. Formentlig 1745 blev hen over indskriften malet et billede af Moses stående i trekvartprofil med højre hånd løftet, i venstre hånd
holder han Lovens Tavler. Han har gråsprængt
hår og skæg og er klædt i blå kjortel og rød kappe. Øverst tv. tilføjedes i versaler »Moses«.
	Oprindelig indsat i storstykkets nordre sidefelt,
men udtaget 1855 og erstattet af †nr. 2. I Svendborg Museum (SOM inv.nr. 6977).
*3) (Fig. 63b), o. 1604, med overmaling forment
lig fra 1745. Olie på træ, 178,5×55,5 cm. I lighed
med de foregående malerier anes den oprindelige
staffering under den sekundære. Indskrift med
Nadverordene (1 Kor. 23 f.), som på *(†)nr. 2 malet
med forgyldte versaler samt, nederst, fraktur. Formentlig 1745 blev hen over indskriften malet et
billede af Aron, der ses stående i trekvartprofil med
højre hånd løftet, i venstre hånd holder han røgelseskarret. Han har gråt hår og skæg og er klædt som
ypperstepræst i en blå dragt med røde bånd samt
spids hue. Øverst tv. tilføjedes i versaler »Aron«.
	Oprindelig indsat i storstykkets nordre sidefelt,
men udtaget 1855 og erstattet af †nr. 3. I Svendborg Museum (SOM inv.nr. 6978).
*4) (Fig. 64), o. 1604, med overmaling forment
lig fra 1745. Olie på træ, 90×18-23 cm. Bestående af fem løse brædder med stærkt afskallende
bemaling; langs de lodrette sider er et prydbånd
med kugler og bosser (kun delvist bevaret) samt
rundstav, svarende til (†)nr. 1. I den nuværende
tilstand anes det oprindelige motiv bag det se-
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Fig. 62. Nadverens indstiftelse. (†)Altermaleri nr. 1, o. 1604, med overmaling formentlig fra 1745 (s. 329). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Institution of the Eucharist. (†)Altar painting no. 1, c. 1604, with overpainting probably
from 1745.

kundære.206 Det ældste maleri viste Opstandelsen. Heraf ses Kristi venstre arm med sejrsfanen på gul og orange baggrund, indrammet af

en hvid skybræmme. Endvidere hovedet af en
kvinde (Maria?) ved Kristi venstre side samt af en
soldat nederst til højre. Den yngre bemaling viser
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Fig. 63a-b. *(†)Altermalerier nr. 2-3, formentlig 1745, malet oven på indskrift fra o. 1604
(s. 329). a. Moses. b. Aron. I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – *(†)Altar
paintings nos. 2-3, probably from 1745, painted over an inscription from c. 1604. a. Moses. b. Aaron.

Kristus på korset, flankeret af Maria med grøn
kjortel og rosa kappe og Johannes, der er klædt i
rødt.

	Billedet var indsat i altertavlens topfelt, hvorfra
det blev udtaget 1825 og erstattet af *(†)nr. 5. I
Svendborg Museum (SOM inv.nr. 19.740).
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Fig. 64. Opstandelsen og Kristus på korset. *(†)Altermaleri nr. 4, o. 1604 med overmaling formentlig fra 1745 (s.
329). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Resurrection and Christ on the Cross. *(†)Altar painting no.
4, c. 1604, with overpainting, presumably from 1745.

*5) (Fig. 109), 1825, malet af C. W. Eckersberg
og bekostet af menigheden. Maleriet, der viser
Den velsignende Kristus, er udført i olie på lærred og indsat i en profileret ramme med bladbort
og æggestav, udført af snedkermester Heidemann;
det måler 106,5×106,5 cm, lysmål 86×86 cm.
Brystbillede af Kristus med højre hånd løftet og
tydelige vunder, mørkt hår og skæg, iklædt en rød
kappe over hvid kjortel. Baggrunden er lys grålig. Billedet, der er uden synlig signatur, er malet
efter samme skitse som det tidligere altermaleri i
Damsholte Kirke (DK Præstø 1011).207 Det blev
indsat i altertavlens topfelt, men erstattedes allerede 1832 af (†)nr. 6.21 Derpå ophængt i sakristiet,
hvorfra det siden er flyttet til menighedshuset.

6) (Fig. 65), 1832, malet af C. W. Eckersberg
og bekostet af prins Christian Frederik. Maleriet,
der viser Kristi Opstandelse, er udført i olie på
lærred og måler 89×89 cm; spor efter blændrammen anes. Kristus, med vunde i venstre side, ses,
da han træder ud af graven og sætter foden på
den itubrudte sten, der har dækket indgangen.
Med venstre hånd samler han ligklædet omkring
sig, højre hånd er løftet og blikket himmelvendt.
På hver side af graven er en sovende soldat. Billedet har en afdæmpet farveholdning med brune, grå og rødlige nuancer bortset fra Kristus, der
er vist med naturlig karnation og lysglorie om
hovedet samt hvidt ligklæde. Maleriet, der var
indsat i altertavlens topfelt, blev udtaget ved re-
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Fig. 65. Kristi opstandelse. (†)Altermaleri nr. 6, malet af C. W. Eckersberg 1832 (s. 332). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – The Resurrection. (†)Altar painting no. 6, by C.W. Eckersberg, 1832.

staureringen 2003-04 og ophængt på sakristiets
sydvæg.
†Altermalerier. 1) Formentlig 1745, visende Op
standelsen og indsat i altertavlens topgavl.208 1825
blev det erstattet af det nuværende.
2-3) (Jf. fig. 66), 1855,Troen og Håbet, udført af
den lokale malermester Lauritz Vilhelm Berth som
kopier efter C.W. Eckersbergs malerier til altertavlen i Nyborg Kirke (1833-34).209 Malerierne var
indsat i storstykkets sidefelter, henholdsvis i nord
og syd. De blev udtaget (eller overmalet) 1884.
Tilblivelse og senere ændringer. 1604 noterede
kirkeværge Jørgen Knudsen, at han skulle betale
10 daler til Jesper Maler og Bernt Jørgensen, ‘når
altertavlen er fuld færdig’.19 Jesper Maler nævnes
også i forbindelse med anskaffelsen af en ny al-

tertavle til Skt. Nikolaj i 1603 (s. 178), og hans
arbejde kan muligvis både have omfattet det udskårne og det stafferede.210 Altertavlen var i sin
oprindelige tilstand som en skrift- eller katekismustavle smykket både med malerier og indskrifter. I storfeltet sås Nadveren ((†)altermaleri nr. 1),
mens sidefelterne rummede indskrifter i form af
Fadervor og Nadverordene (*(†)altermalerier nr.
2-3). I topfeltet sås Opstandelsen (*(†)altermaleri
nr. 4), og antagelig rummede også topgavlen et
maleri, hvis motiv dog ikke kendes.
1745 blev Peder Maler betalt 5 rigsdaler for
at renovere altertavlen.19 Ved denne lejlighed
kan altermalerierne være blevet overmalet
med motiver svarende til dem, der beskrives i
præsteindberetningen fra 1755.17 I storfeltet sås
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Fig. 66. Indre set mod øst før restaureringen 1884. – Interior seen towards the east before
the restoration 1884.

en fremstilling af Nadveren (»Midt for Alteret
sid(d)er Christus at æde Paaske lammet med sine
Discipler«) ((†)altermaleri nr. 1) samt en indskrift
i form af nadverordene. I det nordre sidefelt sås
Moses og i det søndre Aron (*(†)altermalerier nr.
2-3). Foran sidefelterne (»Her udenfor«) var Lukas
og Johannes, antagelig i form af to †frifigurer.

Topfeltet rummede et maleri af Kristus på Korset
med Maria og Johannes (*(†)altermaleri nr. 4)
samt et skriftsted ( Joh. 19,26-27), flankeret af
Mattæus (tv.) og Markus (th.); antagelig endnu
to †frifigurer. I topgavlen sås Kristi Opstandelse
(†altermaleri nr. 1) samt et skriftsted (Kol. 3,12).
Postamentet og hovedgesimsens frisefelter var
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Fig. 67. Indre set mod øst o. 1925. Foto Emil Hansen. I Svendborg Museum. – Interior seen towards the east, c. 1925.

prydet med indskrifter, sat af en anonym 1754.
På postamentet læstes:
»Den Jesus Dig Indbyder
Hans Ord saa Kierlig lyder
See! Kommer hid eenhver
Nu alting reede er«.

På hovedgesimsen:
»Kom Synder hid, O Rende[!]
Din Synd af Loven Kiende
Speil dig i Lovens Bud
Og frygt din Herre Gud
Gak længer frem at Skue
Din Jesum, dig ej grue
For Lovens Tordenslag
Paa Jesum Kast din Sag
Hand byder dig sin Naade
Lad ham Kun Sagen raade
Troe, æd
Det Sande Lifsens ord
Det Naadens Ord dig trøste
At Jesus dig gienløste
Saa veed du noch din pligt
Dig Aanden lærer Sligt«.

1820 blev altertavlen repareret af snedker Mads
Knudsen, og det følgende år fik N. P. Fogh 24

rigsdaler for at male den sortmarmoreret med
hvide søjler og forgyldte sirater.20
1824 skænkede prins Christian Frederik et
nyt maleri til altertavlens storfelt, udført af C. W.
Eckersberg (altermaleri nr. 1).211 Maleriet ankom
til Svendborg i februar 1825, og en ramme fulgte
efter med skib.212 I slutningen af året blev yderligere to altermalerier, der var udført af Eckersberg
mod en betaling af 65 rigsbankdaler, sendt med
skipper Rasmus Hansens yacht til Svendborg (altermaleri nr. 2 og *(†)altermaleri nr. 5).213 Således
blev der indsat nye malerier i såvel stor- som topog gavlfelt, henholdsvis Bønnen i Getsemane,
Den velsignende Kristus og Guds øje. Derimod
synes fremstillingerne af Moses og Aron i storstykkets sidefelter bibeholdt, om end de må have
stået i skærende kontrast til de nyerhvervede malerier.
Der var tilsyneladende ikke tilfredshed med
billedet af Den velsignende Kristus, for allerede
1832 skænkede prins Christian Frederik et nyt
maleri til altertavlens topfelt ((†)altermaleri nr. 6).
Det var en fremstilling af Opstandelsen og som de
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øvrige udført af Eckersberg;214 et motiv, der blev
betragtet som ‘mere passende’ end det forrige.21
1844 blev altertavlen hvidmalet og forgyldt af
malermester Hans Fr. Trabolt.215 1855 blev de
gamle malerier af Moses og Aron i storstykkets
sidefelter udtaget og erstattet med nye, der viste
Troen og Håbet, udført af L.V. Berth som kopier
efter Eckersberg (†altermalerier nr. 2-3).216 1861
blev en unavngiven maler betalt for at have »forkortet 2 Malerier Troen og Haabet og Laceret og
Repareret paa Altergalleriet med Oliefarue«,21
og året efter blev væggen bag alteret malet ultramarin (jf. s. 317). Versene i frisefelterne samt på
postamentet synes fjernet i perioden 1824-61, og
det samme gælder evangelistfigurerne.
Ved hovedrestaureringen 1884 blev altertavlen atter istandsat. Underbygningen samt de skrå
sidestykker på topstykket, der ses på fig. 66, må
være fjernet på dette tidspunkt, og tavlen forsynedes med diminutive sidevinger samt nye
prydelser i form af topspir og olielamper. Rammeværket blev samtidig afrenset. Malerierne af
Troen og Håbet blev udtaget eller overmalet, og

i stedet blev storstykkets sidefelter prydet med
skriftsteder, malet med fraktur. I nordre sidefelt
Rom. 6,23, i søndre sidefelt Ez. 33,11 samt i postamentfeltet Rom. 4,25 (jf. fig. 108).
1960 blev altertavlens rammeværk malet i grå
og blå farver med forgyldte detaljer af kunstmaler Ernst Trier. Samtidig udførtes nye indskrifter, i
nordre sidefelt Luk. 24,34, i søndre sidefelt Rom.
4,25 og på postamentet Hebr. 13,8.217 Den nuværende farvesætning og indskrifterne stammer
fra restaureringen 2003-04, hvor også maleriet i
topfeltet ((†)altermaleri nr. 6) blev taget ud.
Altertavlen er udført i renæssancestil og traditionelt opbygget med tredelt storstykke, enkelt
topstykke og topgavl. En parallel kan have været den stærkt ombyggede †altertavle i byens Skt.
Nikolaj Kirke, ligeledes af Jesper Maler (s. 175).
†Altertavle, senmiddelalderlig, omtalt 1589 af
biskop Jacob Madsen som en »liden Crucifix Taff
le«,167 dvs. udsmykket med en antagelig udskåret
fremstilling af Kristus på korset.
†Knæleskammel, 1825, udført af snedker Heidemann, af birketræ.21

Fig. 68. Altersæt nr. 1, 1842, udført af Johan Frederik Edsberg (s. 337). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Paten and chalice no. 1, 1842, made by Johan Frederik Edsberg.
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Fig. 69. Altersæt nr. 2, 1884, udført af Jacob S. Prahl (s. 337). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Paten and chalice no. 2, 1884, made by Jacob S. Prahl.

Altersølv
Altersæt. 1) (Fig. 68), 1842,20 udført af Johan
Frederik Edsberg, Svendborg, af †altersæt nr. 1
med tillæg af nyt sølv. Den 23,5 cm høje kalk
har cirkulær fod, balusterlignende skaft og stort
klokkeformet bæger med profileret munding, alt
dekoreret med bladornamenter. På standkanten
er ejerindskrift med skriveskrift: »Tilhører Frue
Kirke i Svendborg« samt mesterstempel (Bøje nr.
4488 eller 4489), bymærke og et utydeligt stempel, vistnok indeholdende et firtal. Den tilhørende disk måler 18,5 cm i tværmål. Fanen har riflet
kant og ejerindskrift svarende til kalkens.
1844 anskaffedes et †skrin af poleret birketræ
med lås og indvendig beklædt med grønt stof.21
2) (Fig. 69), 1884, udført af Jacob S. Prahl, København, og skænket af en kreds af frimurere
sammen med oblatæske nr. 2 og alterkande s.
340.218 Den 28 cm høje kalk har cirkulær, profileret fod og glat cylinderskaft med profileret knop,
hvorpå indskrift med reliefversaler i forsænket
bånd: »Dette er Jesv sande blod«. På bægeret er
graveret et kors med trepasender. Under bunden

Danmarks Kirker, Svendborg

samt ved bægerets munding er mesterstempel
(Bøje nr. 1620 eller 1622), Københavnsmærke
1884 og guardejnmærke for Simon Groth. Den
tilhørende disk måler 21 cm i tværmål. På fanen
er et kors i cirkelslag og under bunden stempler
som på kalken.
†Altersæt. 1) Formentlig middelalderligt, omtalt
1576. Sættet, der bestod af kalk og disk, vejede 80
lod.219 På kalken var fastgjort et støbt krucifiks og
fem apostelfigurer.220 Disken havde udsmykning
midtpå i form af en emaljeret medaljon af størrelse som en 24-skilling med korslammet, hvidt
på blå bund.221 1718 blev sættet repareret af Claus
Guldsmed,222 1761 blev det forgyldt ved guldsmed Erich Erichsen Lindal,20 og 1840 repareret
af guldsmed Peder Harder.21 1842 blev sættet, der
fremstod med mange lodninger i tin, omsmeltet
til altersæt nr. 1.21 Det opbevaredes i et 1828 anskaffet †futteral.19
2-3) Omtalt 1576, ‘to kalke og diske af tin’.223
4) Omtalt 1634, af forgyldt kobber.18
†Kalkklæde, 1705, syet af Hedvig, Niels Clausens hustru, til †altersæt nr. 1 (jf. †messeskjorte
nr. 1 og †begravelse nr. 5). Klædet var af silke og
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Fig. 70. Oblatæske nr. 1, 1700, udført af Nicolai Knudsen og skænket af Johannes Nielsen Friis (s. 338). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – Wafer box no. 1, 1700, made
by Nicolai Knudsen and donated by Johannes Nielsen Friis.

udsmykket med blomster i hvert hjørne samt et
krucifiks på midten.20
Oblatæsker. 1) (Fig. 70), 1700, udført af Nicolai
Knudsen, København, og skænket af tolder Johan-

nes Nielsen Friis sammen med †alterkande nr. 4.19
Æsken, der måler 10,4 cm i tværmål og er 5,5 cm
høj, er kantet med kuglestav og har giverindskrift
i kursiv: »Til Guds Ære, og til det Høyværdige
Alterbrug, i Vor Frue Kircke i Svenborg er denne
Eske gived af Johannes Nielsøn Friis Sammesteds.
Aar 1700 den 26 Junij«. Under bunden er mesterstempel (Bøje nr. 184), Københavnsmærke 1700,
guardejnmærke for Conrad Ludolph og et uidentificeret stempel. Det let hvælvede låg, der ligeledes
kantes af kuglestav, har udsmykning i form af en
graveret bladranke samt et stort, pånittet krucifiks
med liljeformede korsender. Under lågets bund er
indridset en vægtangivelse »13 lod ½ qt.«. En nært
beslægtet oblatæske findes i Humble Kirke (Langelands Sønder Hrd.).224 1865 blev æsken repareret.20
2) (Fig. 71), 1884, udført af Jacob S. Prahl,
København, og skænket af en kreds af frimurere sammen med altersæt nr. 2 og alterkande s.
340.219 Den ovale æske, 14,5 cm lang, 10 cm bred
og 14 cm høj, har udbuget korpus og hvælvet låg,
der er hængslet på den ene langside. Lågknoppen
har form af et liggende lam. Under bunden er
mesterstempel (Bøje nr. 1621), Københavnsmærke 1884 og guardejnmærke for Simon Groth.
Tilsvarende stempler på lågets inderside.

Fig. 71. Oblatæske nr. 2 samt alterkande, 1884, udført af Jacob S. Prahl (s. 338 og 340).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Wafer box no. 2 and altar jug, 1884, made by Jacob S. Prahl.
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Fig. 72. Sygesæt nr. 1, 1617, skænket af rådmand Hans Richartsen og Abel Jespersdatter (s. 339). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Paten and chalice for the sick no. 1, 1617, donated by the alderman Hans Richartsen and Abel Jespersdatter.

Sygesæt. 1) (Fig. 72), 1617, skænket af rådmand
Hans Richartsen og hustru Abel Jespersdatter.19
Den 13 cm høje kalk har sekstunget fod, som hviler på en tilsvarende fodplade med rombesmykket
standkant. Under fodpladen er indridset vægtangivelse »17 lod«. På en af fodtungerne er pånittet
en støbt krucifiksgruppe, og på hver side af denne
er graveret giverindskrift med versaler: »Thenne
Kalck och disk hafver Hans Richartsen och hans
k(ære) høstrv Abel Iespersdaater for erret och gifvet til Vor Frve Kircke vdi Svenborrih anno 1617«.
Endvidere to skjolde, tv. med en arm med et sværd,
hvorover den mandlige givers initialer »HR«, th.
med Jesumonogram »IHS«, kronet af hustruens
initialer »AID«. Skaftleddene er sekskantede med
flad knop hvorpå rudebosser med versaler »Ihesvs«.
Det glatte bæger er fornyet 1862 ved Johan Frederik Edsberg.225 Disken måler 10 cm i tværmål og
har på fanen et hjulkors med versalerne »INRI«.

På fanens underside er giverindskrift med versaler: »Hans Richartsen Abel Iespersdaater«. Sættet
er nært beslægtet med et sygesæt fra Skt. Nikolaj Kirke (s. 181) samt med et altersæt fra 1634 i
Bjerreby Kirke (Sunds Hrd.) og en udateret disk i
Avernakø Kirke (Sallinge Hrd.). Det er formentlig
udført i et værksted i Svendborg.226
2) 1986, udført af T. Linder-Madsen, Viby Sj.
Den 14,2 cm høje kalk har cirkulær fod, på hvis
standkant er indskrift med versaler: »1986 Svendborg Vor Frue Sogn«, cylinderskaft med flad midtknop samt bæger med graveret kors i cirkelslag.
Under bunden er mesterstempel »T.L.M.« samt
lødighedsmærke. Disken måler 9,6 cm i tværmål,
mens den let keglestubformede oblatæske er 3,7
cm høj og måler 6,5 cm i tværmål. Begge dele
har udsmykning, indskrift og stempler som kalken. Vinflasken, 17 cm høj, er af glas. Sættet opbevares i et skrin af mahogni, foret med blå fløjl.
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der vejede 50½ lod,19 bar en indskrift svarende til
oblatæskens, dog var ordet ‘æske’ skiftet ud med
ordet ‘kande’.17 1844 omsmeltet til nr. 6.
5) 1700-tallets sidste fjerdedel; vægt 31 lod.19
1844 blev kanden sammen med nr. 4 omsmeltet
til nr. 6.
6) 1844, udført af Samuel Prahl, København,
af nr. 4 og 5. Kanden vejede 74 lod.20
Alterudstyr

Fig. 73. Alterstager nr. 1, 1793, udført af Ole Rye
Lindal, og skænket af Henrich Fich Bager og hustru
Gertrud (s. 340). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altar
candlesticks no. 1, 1793, made by Ole Rye Lindal and donated by Henrich Fich Bager and his wife Gertrud.

Alterkande (fig. 71), 1884, udført af Jacob S.
Prahl, København, og skænket af en kreds af
frimurere sammen med altersæt og oblatæske
nr. 2.218 Den 31,5 cm høje kande har cirkulær,
profileret fod, pæreformet korpus og kuplet låg
med knop, der er udformet som et lam.Ved lågets
hængsel og ved tuden er påsatte bladornamenter.
Under kandens bund, under foden og under låget er mesterstempel (Bøje nr. 1620 eller 1622),
Københavnsmærke 1884 og guardejnmærke for
Simon Groth.
†Alterkander og vinflasker. 1) Omtalt 1576, af tin.
Vinflasken rummede 1 potte.100
2-3) Omtalt 1634, to potter af tin.18 1682 blev
vinpotten repareret af en kandestøber, og 1684
præciseredes, at den ene var ‘til at hælde vin i’ og
den anden ‘til at hælde vand i’.19 1717 manglede
den ene låget.19 Tilsyneladende kasseret o. 1730.19
4) 1700, skænket af tolder Johannes Nielsen
Friis sammen med oblatæske nr. 1 og velsagtens
udført af samme mester som denne.19 Kanden,

Alterstager. 1) (Fig. 73), 1793, udført af Ole Rye
Lindal, Svendborg, og skænket af Henrich Fich
Bager og hustru Gertrud (Andersdatter).227 Af
sølv, 35 cm høje (eksklusive lysepig). Den firkantede fod med konkave sider har giverindskrift
med kursiv på den lodrette standkant: »Henrich
Fech Bager og Hustrue Giertrud Henrich Fichs,
haver givet til vor Frue Kirke 2 Sølv Lyse Stager at sætte paa Alteret, til en Admindelse efter
deres død. Svendborg Den 28 Septbr. 1793«.228
Føddernes sider er smykket med en pånittet,
ottebladet roset. En kvadratisk plade hvorpå to
mesterstempler (Bøje nr. 4474) danner overgang

Fig. 74. Syvstage, 1928, skænket af menigheden (s. 341).
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Seven-branched candelabrum, 1928, donated by the congregation.
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Fig. 75. Christian IV’s bibel, 1633 (s. 342). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – King Christian IV’s Bible, 1633.

til det søjlelignende skaft, der prydes af et omløbende graveret bånd. Skaftet afsluttes foroven
af en akantusprydet kapitæl, hvorpå den flade,
firtungede lyseskål hviler. 1858 anskaffedes to
sortpolerede sokler til stagerne.229 Af et fotografi
fra o. 1925 (fig. 108) fremgår, at stagerne på dette
tidspunkt var forsynet med et, vistnok, firearmet
topled med svungne arme.
2) ( Jf. fig. 108), o. 1900, 61 cm høje, af træ beklædt med messingblik. Stagerne har ottekantet
fod, balusterskaft og profileret lyseskål. De var i
en periode indrettet til elektrisk lys.88 Til daglig
brug på alteret.
†Alterstager mv. 1-3) Omtalt 1576 og 1634, af
messing.219 1609 var en af stagerne udlånt til Skt.

Nikolaj Kirke.19 Fra 1684 omtales kun to messingstager, som anvendtes på alteret.19 1785 leverede Christen Lauritzen to ‘jern’ til stagerne,
måske nye lysepigge.21 1844 blev de omstøbt til
†nr. 5-6. 4) Omtalt 1634, en ‘lysekærte’ (dvs. lysestage).18 5-6) 1844, støbt af messing fra †nr. 2-3.
Blikkenslager Jensen fik betaling for arbejdet.
1848 blev der ‘forandret’ ved stagerne.21 7-10)
1876, fire lysestager af messing.20 11-12) 1881, et
par armstager, pletterede.19
Syvstage (fig. 74), 1928, en forenklet kopi af den
såkaldte Grundtvigsstage i Marmorkirken i København (DK KbhBy 5, 740, jf. også DK KbhBy
4, 46). Den 51 cm høje stage har klokkeformet
fod hvorpå indskrift med skriveskrift: »Givet til
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Vor Frues Alter af Menigheden Paasken 1928«
samt balusterskaft med bladkrans, hvorfra stagens
kugleledssmykkede arme udgår.
To altervaser, 1920, skænket af generalkonsul
Peter Mathias Wessel (jf. trappe s. 265). Af sølv,
23 cm høje, i skønvirkestil med graverede blomster og blade om mundingen. På den ene side
er indskrift med kursiverede versaler: »Vor Frue
Kirke i Svendborg«, på den modsatte side: »AD
1920«. Under bunden giverindskrift med kursiverede versaler: »Til Vor Frue Kirke i Svendborg
fra Peter Matthias Oehlenschlæger Wessel« samt
syv stempler: Mesterstempel for firmaet Michelsen, Københavnsmærke 1920, guardejnmærke for
Christian F. Heise, årstallet »1920«, lødighedsmærke »925S«, »HK« og »VF«.
Alterbog (fig. 75), Christian IV’s bibel, København 1633, i samtidig indbinding af brunt skind
over træpermer med stemplede dekorationer i
form af blomster og ornamenter samt hjørnebeslag af messing med kuglebosser (kun det øvre
bevaret).230 På de første blanke sider samt på den
blanke side før Det Nye Testamente har en række
af kirkens præster skrevet oplysninger om deres
indsættelse i embedet m.m.231 1719 blev den repareret af en bogbinder.19 Biblen, der opbevaredes hos præsten, kom på et tidspunkt fra kirken,
men tilbageerhvervedes 1971.232
*Alterbøger m.m. i menighedshuset: 1) Frederik
II’s bibel, København 1589, indbundet i brunt
skind over træpermer.233 Biblen er stærkt slidt og
af bagpermen er kun halvdelen bevaret. På ryggen er anført: »Kong Christi… Den Fierdes Bibel
M.D. LXXXIX«.234
2) Martin Luthers Postil (dvs. Enarrationes sive
Postillæ Martini Lutheri maiores, in lectiones, (…)),
Frankfurt og København 1617. Bogen er tidligst omtalt i inventariet for 1724,20 men af en
indskrift i Christian IV’s bibel (se alterbog ovf.)
fremgår, at den var i kirkens eje før 1662.235 Indbundet i brunt svineskind over træpermer med
dekoration af stemplede blomster og ornamenter. I permernes midtfelter er fremstillinger af
Korsfæstelsen og Opstandelsen. Af de to remme,
hvormed bindet har været lukket, er kun stumper samt fire messingbeslag bevaret. På den forreste blanke side står håndskrevet: »Denne Bog

tillige med Christiani 4ti Bibel Er Eet Inventarium til Vor Frue Kirckes Præster og Mig derfor af Min Sl. formands Encke i sam(m)e Stand
som de nu findes overleverede ann(o) 1730 d. 8.
April G. Hiort«. Bagest er en håndskrevet liste
over: »Postillatores Evangeliorum Dominicalium
a tempore Lutheri« (forfattere til prædikener over
søndagenes evangelier siden Luthers tid).
3) Enevold Ewald, Den Bibelske Concordantzes
1.-3. Deel, København 1748-49, anskaffet 1755.
Indbundet i brunt skind, på forsiden præget med
forgyldte versaler: »Vor Frue Kirke i Svenborg
Tom I (II / III)«.
4) Hans de Hofman, Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve V-VI, København 1760. Indbundet i brunt skind, på forsiden præget med forgyldte versaler: »Vor Frue
Kirke i Svenborg tilhørende. Bekostet 1761«.
	Blandt †alterbøger kan nævnes: 1-2) To, sandsynligvis middelalderlige liturgiske bøger er omtalt
1576 med betegnelsen ‘gamle’. Den ene var et
missale (messebog) på papir, den anden et graduale på pergament.100 Samme år leverede storkøbmanden Christopher Bang i Odense otte til
ti jernlænker til at fastgøre kirkens bøger med,
som dog aldrig blev brugt, da de var for skrøbelige.236 3) Inventariet fra 1634 omfatter ‘Christian III’s bibel på dansk’, der oplyses at være hos
rådmand Rasmus Laursen.18 Muligvis identisk
med alterbogen (omtalt ovf.) eller *alterbog nr.
1. 3) 1634 omtales desuden et eksemplar af Hans
Thomesens salmebog, dvs. Den danske Psalmebog
(…), København 1569 ff. (formentlig et senere
genoptryk), med tilføjelsen ‘blev stjålet’.237 4)
1657 købte kirken et eksemplar af Hans Svanes
danske bibel, dvs. Christian IV’s bibel, udgivet af
Hans Svane, København 1647, for 12 sletdaler.19
5) 1703 anskaffedes en alterbog i sort fløjlsbind
fra København.20
*Nodefragment. Et fragment af et liturgisk manuskript fra 1413 (fig. 76 og 110), der har tilhørt kirken, opbevares i Landsarkivet for Fyn.238 Skriveren
har forsynet pergamentarket med følgende inskription: »Anno D(omi)ni M(illesim)o quadringentesimo tredecimo scriptus est iste liber p(er) fr(atr)em
iohanne(m) nielsøn in honore b(ea)te virginis marie ad ecc(lesi)am eiusde(m) in Swineburgh p(ro)-
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Fig. 76. Nodefragment, 1413 (s. 342). Foto Mogens Vedsø 2011. I LAFyn. – Fragment of music manuscript, 1413.

curantibus d(omi)no erico p (res)b(yte)ro et ceteris eiusde(m) ec(clesi)e 
p(ar)iochianis q(uorum)
no(min)a su(n)t i(n) libro vite Amen« (Denne
bog er skrevet i det herrens år 1413 af broder
Hans Nielsen til den hellige jomfru Marias ære
til brug i sammes kirke i Svendborg på bestilling
af sognepræsten hr. Erik og kirkens øvrige præster, hvis navne findes i Liber vitæ (Livets bog),
Amen).
†Bogstol, omtalt 1677, da Christopher Klejnsmed reparerede låsen (vel til det sted, hvor den

opbevaredes).239 1722 blev den repareret med et
lille bræt og malet.20
†Røgelseskar, indsendt til Oldsagskommissionen i 1810 af sognepræst K. Knudsen, der havde
fundet det i en krog i sakristiet.240 Formentlig
identisk med et ‘kobberildkar’, omtalt i kirkens
inventarier 1576-1694.241 Karret er ikke optaget
i Nationalmuseets inventarprotokol.
Messehagler. 1) (Fig. 77a-b), 1906,242 i skønvirkestil. Af lys silke med violet for. Forsiden er prydet med et påsyet, hvidt bånd med guldkanter,

344

svendborg · VOR FRUE KIRKE

hvori applikeret vinløv og drueklaser i rankeformation. På bagsiden er et tilsvarende kors, som i
skæringen har en medaljon med Kristusmonogram med alfa og omega samt to duer, flankeret
af drikkende hjorte. 2) 1976, af rød silke med tilsvarende for.243 På forsiden et smalt bånd, på rygsiden et kors i cirkelslag med evangelistsymboler,
alt af smalle guldgaloner. Fra Dansk Paramenthandel. 3) 1977, vævet af John Becker.243 Af grøn
uld med for af grøn silke, på for- og rygsiden
prydet med kors i gyldne nuancer. 4) 1982, vævet
af Ester Bové Reintoft.243 Af råhvid uld med for
af gylden silke. På hver side er indvævet to brede,
gyldne bånd med korsdekoration. 5) 1984, vævet
af Ester Bové Reintoft.243 Af lilla uld med for af
lilla silke. Prydet med smalle, indvævede, hvide
bånd, på rygsiden et mosaikagtigt sølvkors hvorover et violet kors. 6) 1992, vævet af Ester Bové
Reintoft.244 Af bomuldssilke i grønne nuancer i
felter; grønt for. På forsiden et lille kors på gylden bund, på rygsiden tre små kors i gyldne og
grønne nuancer. Fra Dansk Paramenthandel.
†Messehagler. 1) Formentlig senmiddelalderlig,
tidligst omtalt 1576.100 Messehaglen, der er udførligt beskrevet 1771 af sognepræst Lauritz Pedersen Næraae med karakteristikken »prægtig«,
har åbenbart været et særdeles fornemt eksemplar, som endnu på daværende tidspunkt opbevaredes i kirkens gemmer. Haglen var af blå fløjl,
»huggen i Blomster og Figurer«, dvs. mønsterpræget. Ryggen smykkedes af et kors med »guldbroderede Billeder paa bruun Silke Bund«, dvs.
en applikeret silkebort eller -bånd, hvorpå var
broderier med guldtråd; en tilsvarende udsmykning på forsiden er ikke nævnt. På rygkorset var
en sammensat dekoration med talrige helgenfigurer og tilhørende latinske indskrifter. Midt på
korset sås Kristus, »forestillet med opragte 2de
Fingre« (dvs. med velsignelsesgestus), indfattet i
en oval ramme med minuskelindskriften: »Venite benedicti Patris mei, percipite Re(gnum)«
(Kom, I min faders velsignede, modtag dette rige) (Matt. 25,34). På de vandrette korsarme var
billeder af stående helgener i to rækker, foroven
efter alt at dømme de 12 apostle med tilhørende navne, forneden andre figurer. Apostelrækken omfattede i venstre side: Filip (»Philip(u)s«),

Bartholomæus (»Bar(tolomæus)«), antagelig Mattæus245 (»Ma(ttæus)«), Simon (»Si(mon)«), »Ga(…)«
(måske en fejlskrift for »Pa(ulus)«) og en figur med
en ulæselig benævnelse (Johannes?). Højre korsarms øvre række omfattede: Jakob den ældre eller
yngre (»Ja(kob)«), Thomas (»Tho(mas)«), »Jus(…)«
(måske en fejl for Jud(as) Taddæus), Jakob den ældre eller yngre (»Jacob«), Andreas (»An(dreas)«) og
Peter (»Pe(ter)«). Under venstre sides figurrække
var en række figurer, omfattende en unavngiven
helgen og tilsyneladende en andagtsfremstilling
med to knælende figurer under et lille kors; den
ene af disse er beskrevet som en engel, den anden som en person, der »vender sig imod fordeelen af et Rovdyr«. Sidstnævnte var ledsaget
af indskriften: »Ero mors tua, o mors« ( Jeg vil
være din død, o Død). Højre sides nedre række
viste ti unavngivne helgener, over hvis hoveder
læstes: »Gloriosi Terræ principes estote« (I skal
være jordens herlige fyrster). På eller ved den
lodrette korsstamme var øverst to rækker med i
alt ti helgener, alle unavngivne; endelig sås under det centrale Kristusbillede otte helgener i to
rækker, foroven, parvist opstillet, apostelfyrsterne
Paulus med sværdet (»St. Paulus«) og Peter med
nøglen (»St. Petrus«) samt Skt. Benedikt (»St.
Benedic(tus)«) og Skt. Laurentius med risten (»St.
Laurentius«); forneden sås fire helgeninder: Skt.
Anna (»S. An(na)«), og Skt. Johanne/Johanna (»St.
Johanne«),246 Skt. Elisabeth (»S. Elizabet«) og Skt.
Scholastica (»S. Scolastic(a)«). Nederst på korset
var en fremstilling af Korslammet med fane, indfattet i en cirkelmedaljon.247
Der har været tale om en overordentlig rigt
udsmykket klædning, hvor såvel stoffet som den
broderede figurudsmykning formentlig var af
udenlandsk oprindelse.248 1684 var hagelen ‘gammel og noget slidt’, men i daglig brug.19 1771
betegnedes den som ‘udslidt og ubrugelig’, men
fandtes endnu ved kirken (‘i præstens gemme’).249
2) Antagelig senmiddelalderlig, omtalt 1576 og
da benævnt ‘gammel’, af rød silke.100
3) Antagelig senmiddelalderlig, omtalt 1576, af
sort fløjl.100 Denne eller nr. 2 var endnu i behold
1634.18
4) 1638, skænket af Erik Kaas til Lindskov
(†1676) og hustru Kirsten Gaas (†1677) (jf. †al-
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Fig. 77a-b. Messehagel nr. 1, 1906 (s. 343). a. Forside. b. Bagside. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Chasuble no. 1,
1906. a. Front. b. Back.

terklæde nr. 3).19 Ifølge Næraae (1771) af tykt,
rødt silketøj med gult mønster i form af blomster eller figurer. På ryggen var to ovale plader
med givernes våben og initialer samt årstallet for
donationen, over pladerne ligeledes initialerne
»EK« og »KG«, under dem årstallet »1638«, alt af
messing.250 Hagelen anvendtes på helligdage.19
Muligvis var det denne, der 1717 blev repareret med bomuldslærred og kantebånd af Samuel
Skrædder.20
5-6) Anskaffet 1752 og 1755.20 Formentlig
identisk med en grøn hagel med guldhager og en
rød med sølvhager, der omtales fra 1798.19 1825
var sidstnævnte ubrugelig og blev solgt på auktion.20
7) 1825, med guldgaloner, syet af skræddermester C. Petersen.20
Stola, 2011, designet og skænket af sognepræst
Anne-Grete Thestrup i anledning af hendes 25års jubilæum og syet af Thomas Sjølander. Af grøn
silke med gyldne broderier, inspireret af stregmotiverne i gulvfliserne (s. 311).251 For af lysegrøn
silke.

	Blandt †messeskjorterne kan nævnes: 1) 1705, af
lærred, syet af Hedvig, Niels Clausens hustru (jf.
†kalkklæde s. 337 og †begravelse nr. 5).21 2) 1790,
med broderet årstal.19 3) 1818, syet af skrædder
Claus Chresten Pedersen, af cambric (bomuld).20
Alterskranker og †korgitter
Alterskranke (jf. fig. 60), 1884, af træ, femsidet,
bestående af spinkle, drejede balustre med flade
midtled og profilerede baser og kapitæler samt
glat håndliste. Hvidmalet med forgyldte detaljer
og lakeret håndliste. Skranken havde oprindelig
en låge i hver side og sluttede sig til østvæggen
(jf. fig. 108). I forbindelse med restaureringen
2003-04 blev den afkortet, og der opsattes en
mægler for hver ende.198 Knæfaldet er malet med
dyb lilla og betrukket med rødt uldent stof.
†Alterskranker. 1) Et †knæfald er muligvis omtalt
1675, da Anders Murermester blev betalt for at
‘mure for alteret’.19 1690 blev knæfaldet opmuret i forbindelse med reparation af en begravelse.19 Formentlig omkring dette år opsattes eller
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fornyedes selve alterskranken, der blev forsynet
med en giverindskrift: »Gud til Ære og Kirken til
Prydelse Haver ærlige og Velagte Mand Anders
Povelsen og Hans Hustrue Ellen Claus Datter
Ladet dette af Nye opsette og staffere« (jf. †lysekrone nr. 2).17 At dømme efter fig. 58 var der
tale om en femsidet konstruktion med tre låger,
en midtfor og en i hver side. 1742 leverede Erik
Smed kramper og marner til skranken,20 og 1750
blev den renoveret på kirkens bekostning.17 1754
betrak Anthoni Sadelmager knæfaldet med læder.21
2) ( Jf. fig. 66), 1825,203 udført af snedker Mads
Knudsen, bestående af spinkle, tætstillede standere under en glat håndliste, malet og forgyldt.
Det tilhørende †knæfald, muret og beklædt med
træ, var marmormalet og ovenpå betrukket med
læder, fastgjort med forgyldte messingsøm.20
1844-46 blev skranken og knæfaldet malet med
brunt.21

Fig. 78. Døbefont, 1884, udført af billedhugger Otto
Evens og skænket af amtmand, greve L. F. H. Brocken
huus-Schack (s. 346). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Font, 1884, made by the sculptor Otto Evens and donated
by the County Prefect, Count L. F. H. Brockenhuus-Schack.

†Korgitter, omtalt første gang af Jacob Madsen
1589 (»Traller for Choret«).167 Gitteret bestod
formentlig af panelfelter forneden og herover
en balustrade af drejede søjler under en gesims,
hvorpå var udhuggede og forgyldte indskrifter i
form af skriftsteder (Es. 6,3, Sl. 96,2 og Sl. 84,23).17 Det var endvidere forsynet med en aflåselig
dørfløj. 1695 blev tre balustre fornyet, 1717 leverede Ernst Snedker fire drejede og malede piller
og 1724 og 1728 udskiftede henholdsvis Jens og
Otto Snedker hver en pille.20 Gitteret blev nedbrudt 1820 i forbindelse med flytningen af døbefonten.203
Døbefonte og dåbsudstyr
Døbefont (fig. 78), 1884, udført af billedhugger
Otto Evens og skænket af amtmand, greve L. F.
H. Brockenhuus-Schack sammen med dåbsfad
nr. 2.252 Af lys marmor, 92 cm høj, 76 cm i tværmål. Kummen er ottekantet med halvkugleformet fordybning. Tre sider er prydet med relieffer
af putti, der symboliserer henholdsvis Troen (med
kors), Håbet (med anker) og Kærligheden (i omfavnelse), fire sider har firpas i relief, mens den
sidste side bærer indskrift med fordybede versaler,
udfyldt med guld: »Lader de smaa børn komme
til mig. M(a)rc(us) 10, 14«. Skaftet er ottekantet
med profilerede, stavværkslignende fyldinger og
hviler på en ligeledes ottekantet fod. Fonten står
i skibets østfag ved indgangen til koret.
†Døbefonte. 1) 1830 noterede Høyen, at døbefonten lignede fonten i Skt. Nikolaj Kirke (s.
186).253 Den kan dermed bestemmes som senromansk og tilhørende den rundbuede bægerbladstype, en såkaldt gotlandsk Paradisfont af kalksten.254 1589 stod fonten i tårnet.167 År 1600 blev
den indhegnet med et †fontegitter (jf. ndf.), og
det kan være ved denne lejlighed, den blev flyttet
til nordre korsarm, hvor den ved århundredets
slutning vides at have stået tæt ved indgangsdøren.19 1745-46 lod sognepræst Gregers Hiort den
flytte længere ind mod skibet, tæt ved prædikestolen, så alle kunne se dåbshandlingen (jf. fig.
58).17 Fonten blev stående i kirken i hvert fald
nogle år efter, at †nr. 2 var anskaffet, måske til nr.
3 anskaffedes 1848.

alterskranker og †korgitter · døbefonte og dåbsudstyr

Fig. 79. *Dåbsfad nr. 1, o. 1550 (s. 347), skænket af
Anne Qvitzow. I Svendborg Museum. Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Baptismal dish no. 1, c. 1550, donated
by Anne Qvitzow.

2) 1820, udført af snedkermester Mads Knudsen for 10 rigsbankdaler.20 Af træ; udformet som
en fod til *dåbsfad nr. 1 og malet og forgyldt af N.
P. Fogh.21 1842 beskrevet som ‘smagløs i Form og
brøstfældig’.255 1844 blev den malet.19 I koret.203
3) ( Jf. fig. 66), 1848, udført af »Porcellainsfabriken i Kjøbenhavn« (Den Kongelige Porcelænsfabrik) og skænket af ‘en del damer i menigheden’.256 Formentlig af fajance. Efter fig. 66
at dømme med sekssidet fod og tilsvarende, indadsvunget skaft med en bosse- eller knoplignende
dekoration foroven. Kummen synes ligeledes at
have været sekskantet og forsynet med profillister.257 1868 fik selemager Rasmussen betaling for
at ‘klinke døbefonten’, der også blev ‘bronzeret’ af
maler Bang.21 I forbindelse med opstillingen af
fonten lige foran koret måtte nogle gamle stole
tages bort, antagelig de †herskabsstole (s. 356).21
Dåbsfade. *1) (Fig. 79), o. 1550, skænket af Anne
Qvitzow (†1632). Sydtysk arbejde, af messing,
50,5 cm i tværmål. I bunden er en drevet fremstilling af Bebudelsen omgivet af to bånd med
minuskelindskrift258 samt en bort af små, indstemplede fugle.259 Også fanen er prydet med
stemplede ornamenter, inderst i form af liljer,
yderst blade, og har desuden graveret Anne Qvit-
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zows fædrene og mødrene våben (tv. Qvitzow, th.
Rønnow) samt hendes initialer »AQ«. Lignende
fade kendes fra talrige kirker, f.eks. Veksø (DK
Frborg 2419), Darum (DK Ribe 3049) og Hundslund (DK Århus 2666) m.fl. Fadet omtales tidligst
1634 og blev da beskrevet som ‘slet’.18 1675 blev
det repareret.19 I Svendborg Museum (SOM inv.
nr. 6976).
2) (Fig. 80), 1884,19 udført af Joachim Anker
Clausen, København, og skænket af amtmand,
greve L. F. H. Brockenhuus-Schack sammen med
døbefonten. Af sølv, tværmål 63 cm, svejfet, med
profilering og tovsnoning langs kanten. Under bunden ses giverindskrift med antikva: »d d
Brockenhuus Schack 1884« samt mesterstempel,
Københavnsmærke 1884 og guardejnmærke for
Simon Groth.
Dåbskande (fig. 81), 1844. Af sølv, 34,5 cm høj.
Kanden har cirkulær fod og vaseformet korpus,
begge med rifling, svungen hank med pånittet
bladornament foroven samt hvælvet låg med
lågknop formet som en blomst mellem to blade.
Under kandens bund, under foden, ved mundingen og under låget er mesterstempel »AI«,260 Kø-

Fig. 80. Dåbsfad nr. 2, 1884, udført af Joachim Anker Clausen, og skænket af amtmand, greve L. F. H.
Brockenhuus-Schack (s. 347). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Baptismal dish no. 2, 1884, made by Joachim Anker
Clausen, and donated by the County Prefect, Count L. F. H.
Brockenhuus-Schack.
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indrettet med fløjdøre og formentlig et nedre
panel, muligvis med skåren dekoration, hvorover
en balustrade af drejede søjler.20 1750 blev det
renoveret på kirkens bekostning.17 1844 udførte
snedker Henningsen 62 balustre til dåbsgitteret,
der efterfølgende blev malet.21 Nedtaget 1848
ved anskaffelsen af †døbefont nr. 3.261
To stenkar, antagelig †vievandskar, er omtalt fra
1823.262 De lå da på kirkegården uden for kirkens
syddør. 1835 fandtes de ved foden af terrasserne,21 og 1870 var de anbragt i eller på kirkegårdshegnet.20
	Et fragment af en †døbefont blev 1830 omtalt af
kunsthistorikeren N. L. Høyen (‘i tårnets nederste stokværk fragment af en gammel døbefont i
kampesten’). Fragmentet, der kun er omtalt denne ene gang, kan dog lige så vel have været af et
†vievandskar.263
Prædikestole
Fig. 81. Dåbskande, 1844 (s. 347). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Baptismal jug, 1844.

benhavnsmærke 1844, guardejnmærke for Peter
R. Hinnerup og månedsmærke vægten.
†Fontehimmel, 1745-46, med billedskærerarbejde udført af Gert Worm, der leverede bøjler og
en pille til himlen samt tre ‘potter med flammer’,
‘en due med skyer’ og sirater ovenpå. Claus Rokkedrejer leverede drejede knapper, og Erik Smed
fik betaling for murankre.20 Formentlig nedtaget
1848.
†Fontegitter (jf. fig. 58), 1600, skænket af rådmand Poul Pedersen og hustru Maren Hansdatter.
Gitteret var prydet med indskriften: »Anno 1600
Loed Ærlig og Velagte Mand Povel Pedersen Raadmand i Svenborg med sin kiære Hustrue Maren Hans Daatter denne Daab forfærdige« samt
skriftsteder referende til dåben (1 Pet. 3,21, Matt.
28,19 og Mark. 16,16).17 1695 anskaffedes en ny
nøgle til gitterets dør.19 1744-45 blev det stærkt
repareret eller helt fornyet med 15 drejede piller
(balustre) og nye låger samt fire fyldinger, sidstnævnte leveret af Gert Worm, der fik betaling for
‘billedskærerarbejde’. Gitteret har således været

Prædikestolen (fig. 82-84 og 111), 1597-99, er skæn
ket af Detlev Sested og hustru Ingeborg Rosen
krantz.19 Den består af en kurv med skåret datering 1597 og 1599, en samtidig, men stærkt
ombygget lydhimmel, og en underbaldakin, en
bæresøjle og en opgang, tilsyneladende fra 1843.
Kurvens figurer samt flere andre detaljer er skåret
1884 af billedskærer Erik Nielsen fra Hesselager
og skænket af en privatmand.201
Kurvens plan er ottekantet med seks arkadefag mod kirkerummet, idet dels opgangen, dels
vægfladen optager de øvrige sider. De enkelte
fag adskilles af en søjle og to halvsøjler, alle af
korintisk orden og sat tre og tre på de retkantede
hjørnefremspring (ved det første og det sidste fag
er dog kun én halvsøjle). Søjlerne har prydbælte
med beslagværk, der på helsøjlerne indrammer
små medaljonhoveder i form af individuelt udformede mandshoveder (fig. 111). Storfelternes
arkader, der er indrammet af æggestav, har muslingeskalsnicher med tilhørende, fremskudte
konsoller, i sviklerne er firbladsrosetter. På konsollerne står frifigurer, fra øst mod vest ses Johannes (fig. 83), Lukas, Kristus, Markus og Mattæus,
mens feltet nærmest væggen er tomt. Figurerne
er udført med forlæg i Bertel Thorvaldsens apo-
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Fig. 82. Prædikestol, 1597-99, skænket af Detlev Sested og Ingeborg Rosenkrantz (s. 348).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Pulpit, 1597-99, donated by Detlev Sested and Ingeborg Rosenkrantz.
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stelfigurer i København Vor Frue Kirke.264 I friseog postamentsfelterne, der adskilles af retkantede,
beslagværkssmykkede hjørnefremspring, er latinske indskrifter i form af skriftsteder, udført med
reliefskårne versaler. Således i frisefelterne: »Ioh:
8: Qvi ex Deo est: verba Dei avdit. Ioh 14: Si
qvis diligit me sermonem mevm servabit: Pater
mevs diliget evm et ad evm veniemvs et mansionem apvd evm faciemvs« ( Joh. 8: Den, der er
af Gud, hører Guds ord. Joh. 14: Den, der elsker
mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil
elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham); i postamentsfelterne: »Lvc: XI: Beati
qvi avdivnt sermonem Dei et cvstodivnt illvm.
Ioh. 6. Amen amen dico vobis qvi confidit mihi
habet vitam æternam Anno 1597« (Luk. 11: Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.
Joh. 6: Sandelig, sandelig siger jeg jer: den som
tror på mig, har evigt liv. År 1597). Under hjørnefremspringene hænger profilerede kugleled,
og under frisefelterne er hængestykker udformet
som rulleværkskartoucher med skriftfelter: »An(n)
o Domi(ni) 1599 den 9 octo(bris) H.L.F.T.« (År
1599 den 9. oktober H.L.F.T.).265 Under kurven
er anbragt en flad underbaldakin, samlet med otte
perlestavsdekorerede ribber. Den understøttes af
en kraftig bæresøjle, der hviler på et firesidet, diamantbossesmykket postament.
Den let svungne opgang, der føjer sig om pillen, har seks højrektangulære, æggestavsindrammede fyldinger, og indgangen flankeres af piller
der har pyramideafdækning og er prydet med
æggestav, bosser og beslagværk.
Lydhimlen er sekskantet med glat, profilkantet
frise og tandsnitgesims. På hjørnerne står småspir hvorimellem gennembrudte beslagværkskartoucher, under den er hængestykker med kerubhoveder. Loftet er ved lister inddelt i otte felter
omkring en sol, hvorfra der hænger en due.
Prædikestolens staffering, der er udført ved restaureringen 2003-04, domineres af lysebrunt og
gult med rig forgyldning. Kurvens søjleskafter er
hvide og figurerne polykrome ligesom himlens
kerubhoveder, mens indskrifterne er forgyldte
på sort bund. Underbaldakinen og bæresøjlen er
sortmalede ligesom opgangens underside; himlens loft er blåt.

Prædikestolen er opsat på pillen i korbuens
nordside med opgang fra koret.
*Malerier (fig. 84a-f ), malet 1861 af malermester Lauritz Vilhelm Berth i grisaille på zink til
prædikestolens prydfag. Den usædvanligt sammensatte figurrække består af fire apostle (Peter,
Paulus, Mattæus og Johannes), der er udført efter
Thorvaldsens statuer i Vor Frue Kirke i København (DK KbhBy 1, 216 f.), og to allegoriske
figurer (Den himmelske visdom og Den guddommelige styrke), som har forlæg i samme
kunstners skulpturer til pave Pius 7.s gravmæle
i Peterskirken i Rom (1824-25). Malingen har
afskalninger, og der er huller langs kanten efter
fastgørelsen. Malerierne findes i Svendborg Museum. 1) (Fig. 84a), Peter, 64,8×31,4 cm (SOM
inv.nr. 2808). 2) (Fig. 84b), Paulus, 64,7×27
cm (SOM inv.nr. 2810). 3) (Fig. 84c), Mattæus,
64,8×34,2 cm. I nederste højre hjørne signeret
»Berth 1861« (SOM inv.nr. 2811). 4) (Fig. 84d),
Johannes, 64,7×33 cm. I nederste højre hjørne
»1861«266 (SOM inv.nr. 2809). 5) (Fig. 84e), Den
himmelske visdom, 65×33,5 cm (SOM inv.nr.
2807). 6) (Fig. 84f ), Den guddommelige styrke,
65×33 cm (SOM inv.nr. 2812).
Tilblivelse og senere ændringer. 1588 noterede
man i kirkens regnskabsbog, at Detlev Sested
gav 10 daler ‘til hjælp til en prædikestol’.267 Den
fuldførtes formentlig 9. oktober 1599 ( jf. datoen
på kurvens hængestykker) og opsattes i skibets
nordside på den vestlige pille i åbningen til kors
armen ( jf. fig. 58). Ifølge præsteindberetningen
1755 var kurvens storfelter udsmykket med figurer. Midtpå sås således den korsfæstede Kristus
samt indskriften: »Hic est verus Salvator mundi
Christus« (Han er verdens sande frelser, Kristus).
På faget nærmest væggen var Detlev Sesteds
fædrene og mødrene våben (Sested og Holck)
samt hans initialer »DS«, og ‘på den anden side’
Ingeborg Rosenkrantz’ fædrene og mødrene våben (Rosenkrantz og ukendt) og initialer »IR«.268
Endelig var på faget ved prædikestolsdøren »Præsten udhugget i sin Præstelige dragt« samt indskriften: »Pastor Loci Georgius Marci Neoburgensis« (sognepræst Jørgen Marcussen Nyborg).
Lydhimlen bar en formentlig malet giverskrift:
»Haver Ærlige og Velbyrdie Mand Ditlev Sehe

prædikestole

Fig. 83. Johannes. Detalje af prædikestol (s. 348). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – St. John. Detail of pulpit.

sted, og Hans Velbyrdige Frue Ingeborg Rosenkrantz Ladet bekoste denne Prædikestoel, og
given Den til Vor Frue Kircke, Gud til Ære, og
Kirchen til Prydelse«.17 Opgangen var fra nordre
korsarm ( jf. fig. 58) og forsynet med en †prædikestolsdør, hvis lås 1677 blev repareret af Christoffer Klejnsmed.269 1695 var prædikestolen ved
at gå fra hinanden, og smeden leverede tre jern
til at sammenbinde den med, ligesom der blev
opført en muret understøtning.19 Samtidig beko-
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stede sognepræsten Poul Jacobsen Langeland en
nystaffering af stolen, bevidnet i en indskrift på
opgangen: »Gud til Ære og Kircken til Prydelse Haver Her Povel Jacobsen Langeland Sogne
Præst her til Kircken Ladet denne Prædickestoel
paa sin egen bekostning af nye Staffere 1695«.
Muligvis var det på dette tidspunkt, kurvens søjler blev forsølvet.17
1731 blev prædikestolen repareret af Daniel
Snedker, der lagde to deller i kurvens gulv, leverede et egetræ til en pille, som blev sat under den,
og satte et stykke træ i opgangens rækværk. Samtidig leverede Albert Smed en jernstang med tre
arme, der ligeledes blev placeret under prædikestolen for at støtte den, og to nye ankre, der skulle
holde den fast til muren.20 1734 måtte Christen
Murermester genopsætte et stykke nedfalden
mur under prædikestolen.20
1768 udvirkede Lauritz Pedersen Næraae, at
prædikestolen blev flyttet til sin nuværende placering, ‘da den ej var lige bekvem for alle gange
og steder i kirken, og den nordre fløj af korsgangen (dvs. nordre korsarm) var ganske uduelig,
hvorfor de stole kaldtes de fattiges stole, da ingen uden de sad der, da de ej kunne høre meget
af prædiken’.270 Snedkeren, maleren og mureren
modtog 33 rigsdaler og 1 mark for arbejdet,20 da
‘den gamle prædikestol hel og holden og uden
mindste beskadigelse (blev) oprejst på det bekvemmeste sted, nemlig i linje med skillerummet ved koret (dvs. †korgitteret), hvor trappen
begynder straks ved sakristidøren, i stedet for at
præsten tilforn måtte gå ned i kirken for at komme på prædikestolen’.271 Forinden havde Næraae
ladet en ‘interimsprædikestol’ af brædder opsætte
i korbuen og prædiket 3-4 gange derfra, hvilket
havde vundet almindeligt bifald.
1820 blev prædikestolen repareret af snedker
Mads Knudsen, N. P. Fogh malede den hvid med
forgyldte sirater, og sadelmager Hansen istandsatte betrækket af grøn fløjl og guldtresser.20 1843
blev opgangen fornyet af snedker Henningsen,
og året efter udførte han en kuppel og et kors,
som blev opsat på lydhimlen (jf. fig. 66), samt en
søjle og formentlig også en underbaldakin, der
blev placeret under kurven. Hans Fr. Trabolt blev
betalt for at forgylde korset og hvidmale de øv-
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Fig. 84a-c. *Malerier til prædikestolens prydfelter, udført af maler L. V. Berth 1861 efter Thorvaldsen (s. 350). a.
Peter. b. Paulus. c. Mattæus. I Svendborg Museum. Foto Marianne Goral Krogh Johansen 2011. – *Paintings for the
decorated panels of the pulpit, by the painter L.V. Berth, 1861, after Thorvaldsen. a. Peter. b. Paul. c. Matthew.

rige dele.215 1846 anskaffedes en ‘forhøjning’, vel
en skammel, til prædikestolen,20 som 1854 blev
gjort større og højere.21
1861 udførte L.V. Berth fire *malerier på zinkplader ‘efter Thorvaldsen’, som indsattes i kurvens storfelter, indrammet af forgyldte lister ( jf.
ovf.).272 Yderligere to malerier må være udført
og indsat kort efter, om end dette ikke er bevidnet i regnskaberne. Ved hovedrestaureringen
1884 blev ‘en mængde nye stykker så kunstfærdigt indsat, at man ikke kan se, hvad der er nyt, og
hvad der er gammelt’.273 På kurven blev grisaillemalerierne erstattet af figurer, og hængestykkerne forsynedes med et ekstra led. På himlen blev
kuplen og korset borttaget, og den forsynedes
med nyskårne top- og hængestykker samt nyt
loft. De nye dele blev udført af træskærer Erik
Nielsen, Hesselager. Det kan ikke helt udelukkes,
at underbaldakinen, bæresøjlen og opgangen fra
1843 samtidig blev udskiftet, men sådanne arbejder er ikke dokumenteret.274 Endelig blev stolen
afrenset.
1960 blev prædikestolen stafferet i grå og blå
farver med forgyldte detaljer ved kunstmaler

Ernst Trier; dog forblev figurerne umalede. 1990
opsattes en ny læsepult.88
Prædikestolens mester kendes ikke. Den er
ved sine velskårne detaljer (bl.a. de korintis
ke, tredobbelte hjørnesøjler samt prydbælternes
og hjørnefremspringenes dekoration) beslægtet
med de prædikestole, som udførtes i Jens Asmussens værksted i perioden o. 1590 til Odense
Domkirke (DK Odense 577) og Ribe Domkirke
(DK Ribe 438) samt i en række senere værksteder.
†Prædikestol, omtalt 1589 af biskop Jacob Madsen, opsat ‘ved nordre side nede på hjørnet ved
kapellet’, dvs. på den nuværende prædikestols oprindelige plads.167
†Timeglas. 1) Omtalt 1717, ‘gammelt’. Solgt o.
1800.17 2) Omtalt 1811, solgt 1838.21 3-4) 1871.20
†Prædikestolsbeklædninger og -omhæng. 1) Omtalt
1749, da frynserne over prædikestolen blev taget
ned og farvet.20 2) 1754, af rød fløjl, ophængt om
himlen.20 3) 1761, af grøn fløjl, om himlen.20 4)
1825, af grøn fløjl, syet af skræddermester C. Petersen.21 5) 1840, af højrød fløjl med ægte guldkniplinger.21
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Fig. 84d-f. *Malerier til prædikestolens prydfelter, udført af maler L. V. Berth 1861 efter Thorvaldsen (s. 350). d.
Johannes. e. Den himmelske visdom. f. Den guddommelige styrke. I Svendborg Museum. Foto Marianne Goral
Krogh Johansen 2011. –*Paintings for the decorated panels of the pulpit, by the painter L.V. Berth 1861, after Thorvaldsen. d.
John. e. Divine Wisdom. f. Divine Strength.

Stole
Stolestader (jf. fig. 39 og 59), 1884, af fyrretræ. Endegavlene (126 cm høje) har cirkulær afslutning
samt kvartcirkulært armlæn med udskåret korsmotiv og gennembrydning under sædet; ryg med
kvadratiske fyldinger. Hver række har forrest en
panelvæg med tværrektangulære fyldinger. Opstillet i skibet i to rækker af hver 14 bænke, i
søndre korsarm i to rækker af hver ni bænke og
i nordre korsarm i to rækker af hver otte bænke.
1960 blev stolestaderne, der da stod mørkebrune, malet med gråt og blåt ved kunstmaler Ernst
Trier.74 Den nuværende bemaling i dyb lilla er
udført ved restaureringen 2003-04.
(†)Stolestader (fig. 66 og 85-86), 1577 med senere tilføjelser (jf. ndf.). I alt ti stolegavle og 20
stoledøre er siden 1884 genanvendt som vægpaneler i sakristiet; yderligere fem *stolegavle er
bevaret i Svendborg Museum (SOM inv.nr. 3089
og 2030-2033). Såvel gavle som døre er af egetræ.
	Endegavlene hidrører formentlig fra de ældste kendte stolestader fra 1577. De ti gavle, som
er opsat i sakristiet, er 92 cm høje og 31-39 cm

Danmarks Kirker, Svendborg

brede, afskåret foroven og forneden. De er prydet
med en kanneleret pilaster med jonisk kapitæl og
beslagværkssmykket prydbælte på profileret base;
profillister markerer overgangen til et glat postament. En enkelt gavl mangler kapitælen. De fem
*gavle i Svendborg Museum er 121-123 cm høje
og 33-39 cm brede (afskåret foroven), men svarer
i øvrigt til ovennævnte. En af disse mangler kapitælen, og søjlepostamentet er beskadiget (SOM
inv.nr. 2033).
De 20 stoledøre fordeler sig i to hovedgrupper: A) Ti døre, formentlig fra 1577, 92 cm høje
og 45-57 cm brede, opsat mod sakristiets øst- og
vestvæg. Dørene har arkadefelt med beslagværks
ornamenterede halspilastre og bueslag med diamantbosser. I sviklerne er indridset et bladornament. B) Ti døre, muligvis 1620 (jf. ndf.), 92 cm
høje og 55-61 cm brede, opsat mod sakristiets
nordvæg. Dørene har arkadefelt med svejfede,
forskelligt udformede pilastre, ornamenteret med
planteslyng eller beslagværk; på en enkelt dør har
pilastrene form af fantasidyr, der står på bagbenene. Bueslagene er udfyldt med blomsterstande
med fligede blade omkring en midtroset; et en-
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kelt har i stedet beslagværk. På sidstnævnte er initialerne »AHS« indridset i arkadefeltet.
Panelet i sakristiet fremstår med en mørknet
overfladebehandling, mens *gavlene i museet er
afrensede.
Ændringer og istandsættelser. 1577 betalte kirken
205 mark og 6 skilling for tømmer, deller og løn
til snedkeren, som udførte stole til kirken.19 Stolene er omtalt af biskop Jacob Madsen, der ved
sit besøg i 1589 betegnede dem som ‘onde’, dvs. i
dårlig stand, bortset fra adelens (se †herskabsstole
ndf.). Han noterede i øvrigt, at de var »lucte«, dvs.
forsynede med døre.275
Den ældst kendte fortegnelse over stolestadernes opstilling stammer fra 1602 og omfatter 14
mandsstole i skibets sydside og 13 kvindestole
i skibets nordside samt fire stole opstillet parvis
umiddelbart foran †korgitteret (jf. †herskabsstole ndf. og fig. 58).19 Der omtales ingen stole i
korsarmene, men 1605 nævnes en takst for stolestader i ‘kapellerne’ (dvs. korsarmene), og det

kan således ikke udelukkes, at også disse dele af
kirken da var møbleret med stolestader.19 Under alle omstændigheder blev de det i løbet af
århundredet. Således omtales 1680 en stol i Skt.
Hans kapel (dvs. søndre korsarm), og en oversigt
over stolestader fra 1694 omfatter 16 mandsstole
og 19 kvindestole i skibet samt 14 mandsstole i
søndre korsarm og fire kvindestole i nordre korsarm.19
1605 fastsattes taksten for stolestader til 1 mark
for hvert stade ‘i kirken’ (dvs. skibet) og 12 skilling
‘i kapellerne’, efter at kirkeværgerne havde klaget
over, at de havde vanskeligt ved at inddrive betalingen.19 1601 havde en kvinde, Karen, betalt for
et stolestade med 1000 tagsten.19
1620 opførte kirken et antal nye stole.19 1695
blev stolene i nordre korsarm, der var meget
brøstfældige, repareret med fyrrebrædder, og 1696
måtte fodstykkerne under en del kvindestole
forhøjes med sten, da de var nedsunkne.19 Tilsyneladende lod også private stolestader opføre

Fig. 85. Gavle og døre fra (†)stolestader, 1577 og muligvis 1620, genanvendt som vægpaneler i sakristiet 1884 (s.
353). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Gables and doors from (†)pews, 1577 and possibly 1620, re-used as wall panels in
the sacristy 1884.
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Fig. 86. *Stolegavle, 1577 (s. 353). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2011. –*Pew gables, 1577.

eller istandsætte, uden at der dermed var tale om
egentlige lukkede stole. 1696 anførtes, at snedker Thomas Holm måtte benytte den første stol i
søndre korsarm uden betaling, da han selv havde
ladet den bygge.19 1700-01 lod Anders Nielsen
og Urban Bahnsen Farver det bageste stolestade
i skibets mandsrække (nr. 16) reparere og male,
og året efter opførte sidstnævnte en ny mandsstol
under orglet (nr. 17), ligesom sognepræsten Poul
Jacobsen Langeland opførte en mandsstol op til
skillevæggen mellem kirken og tårnet (nr. 18).19
Tilsyneladende indgik disse stole i de almindelige stolestader, og de blev ikke betegnet som
lukkede stole.19
I 1730’erne blev stoleværket i søndre korsarm
istandsat. 1736 foretog Daniel Snedker en gennemgribende reparation og genopsætning af seks
stole i korsarmen med brug af deller, fjæle og
12 par hængsler.20 Da man året efter opførte et
pulpitur ved sydvæggen (s. 360), blev det indrettet med stolestader, og Daniel Snedker opførte
desuden syv nye kvindestole under det.20 1742
forestod han atter reparationer, i forbindelse med

hvilke billedhugger Gert Worm modtog 4 mark
for at have udskåret de ‘stykker’, der blev sat på
stolene.20 1744 udførte Mads Snedker omfattende arbejder på stolene i nordre korsarm med bl.a.
deller, fyrretræ til fodstøtter og nye låger.20
1771 rummede skibet 18 mandsstole og 21
kvindestole (den bageste dog en lukket stol) samt
fire stole placeret parvis foran korgitteret. I søndre korsarm fandtes to blokke af 15 stole (de to
bageste i vestsiden var lukkede), mens der i nordre korsarm var otte stolerækker i østsiden samt
en lukket stol, i vestsiden blot to lukkede stole
(fig. 58).
1820 opførte snedker Lars Henningsen et †brystpanel af fyrretræ langs muren ved alle stolene i
skibet, og såvel dette som stolene blev malet.276
1828 blev der monteret lysepiber på stolestaderne, og 1837 blev panelet delvist fornyet af snedker Knudsen.21 1862 ophørte udlejningen, og
stolestaderne blev åbne for alle.21
Som vanligt i købstadskirkerne indgik der en
række †embedsstole, gejstlige familiestole og fattigstole
i stoleværket. 1) ‘Borgmester- og rådsstol’, omtalt
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1602, indrettet i den bageste af de to mandsstole
ved korgitteret (jf. †herskabsstole ndf.).19 2) »Fostermoderens (dvs. jordemoderens) stade«, omtalt 1602, i den bageste af de to kvindestole ved
korgitteret (jf. †herskabsstole ndf.).19 3) ‘Kavalerstolen’, tidligst omtalt 1725, da Berendt Smed
lavede nye hængsler til stolens dør.20 Stolen, der
fra 1819 betegnes ‘Magistratens stol’, var den forreste i skibets mandsrække.21 4) ‘Officersstolen’,
tidligst omtalt 1753 i forbindelse med en reparation.19 Den anden stol i skibets mandsrække.21
5) ‘Præstens kones stol’, tidligst omtalt 1811-12,
den syvende stol i skibets kvinderække.21 6) ‘Præstens og degnens pigers stol’ er omtalt fra 181112. I nordre korsarm i de to forreste stole ved
dåben, fra 1828 i den fjerde stol.21 7) Fra 181112 omtales desuden et antal pladser for fattige i
stolestaderne i nordre korsarm. 1811-12 var der
fattigpladser i 1. samt 3.-5. stade, mens nr. 6 decideret blev betegnet ‘fattigstolen’. 1819 var stol nr.
2 forbeholdt fattige, mens nr. 6 var til ‘de fattige
i klostret’, fra 1828 var nr. 5 til de fattige, nr. 8 til
de fattige i ‘klostret’.277
*Præstestol, 1868 leveret af snedker J. Jørgensen.21 Armstol med snoede, spirprydede støtter
og rundbuet ryg, udført i historiserende stil af
mørkfarvet eg med læderpolstring. Opbevares i
menighedshuset.
†Skrifte- og præstestole. 1) ‘Den stol som præsten sidder i’, omtalt 1692 i forbindelse med en
reparation, hvortil benyttedes deller og to nye
hængsler. Stolen var placeret ved prædikestolen.
Muligvis identisk med den ‘skriftestol’, som Laurids Snedker år 1700 blev betalt for at flytte ‘op
i koret’ og forsyne med en ny dør.19 1776 blev
der lavet en skammel til den.20 Opstillet i korets
nordside, øst for døren til sakristiet (jf. fig. 58). O.
1800 blev stolen, der var i stykker og opbevaredes
i sakristiet, solgt.19
2) 1783.21 1820 blev stolen malet og forsynet
med farvede gardiner, og 1832 blev den malet
ind- og udvendig, begge gange af Hans Fr. Trabolt.20 Nedbrudt 1839.21
3) 1839, en lænestol af poleret træ, udført af
snedker P. Henningsen.21 1842 udførtes en bænk
til skriftestolen, 1843 to fem alen lange bænke til
samme.19

†Degnestole, formentlig identiske med ‘degneog klokkerstolene’, der ifølge fig. 58 var opstillet
langs med korgitteret og den vestlige del af sydvæggen.278 Omtalt 1734, da de stole i koret, ‘som
hørerne og disciplene står i’, blev repareret.20
Stolene langs korgitteret blev antagelig nedtaget
sammen med dette 1820, mens stolen ved sydvæggen synes bibeholdt. 1819-20 blev degnestolen repareret og malet,20 1848 blev den forandret
af snedker Henningsen og malet af Hans Fr. Trabolt.21
	En †‘abbedstol’, middelalderlig, formentlig en
tresædet celebrantstol for præsten og hans to
hjælpere, blev 1828 overført fra den nedrivningsdømte †Klosterkirke og opstillet i våbenhuset.21
I forbindelse med flytningen blev den skilt ad
og samlet igen. Den er formentlig identisk med
en middelalderlig munkestol, der blev bortsolgt
1848.279
Brudestole. 1-4) 1957, fra Carl Th. Møller Møbelfabrik i Svendborg.88 Fire stole af eg, 98 cm
høje, med drejede ben, hvorimellem en tværstiver udskåret som fligede blade. Sæde og ryg er
polstret med rød uld fastgjort med messingsøm. I
nordre korsarm ved prædikestolen.
†Brudestole 1) Omtalt 1634.18 2-3) ( Jf. fig. 108),
o. 1884, med ryg med to gennembrydninger,
drejede forben og lige bagben samt polstring på
ryg og sæde. I koret ved alterets nordside.
†Herskabsstole m.m. 1-2) 1560, for Jesper Friis
(af Hesselager) og Anne Hvide med ægteparrets
navne og våbener samt årstallet 1560.280 Stolene
var placeret i skibets østfag foran korgitteret (jf.
fig. 58) som ‘de to øverste stole ved koret’.
1602 betegnedes de henholdsvis ‘et stade som
fru Anne Hvides våben er på’ og ‘en herremandsstol’, mens to stole umiddelbart bag dem kaldtes
henholdsvis ‘borgmester og råds stol’ og »Fostermoderens stade« (jf. ovf.).19 1607 modtog kirkeværgen 8 mark i stolestadepenge af Ingeborg
Brockenhuus for Anne Hvides stol.19 Siden blev
den benyttet af Dorte Juul, som 1706-07 overlod
den til kirken som en del af betalingen for en
lukket stol, hun lod indrette i søndre korsarm (nr.
2). Den blev derpå bortfæstet til medlemmer af
menigheden, hvilket medførte en forgæves klage
fra Rudbek Gagge til Skovsgaard.281 1694-95

stole

havde Anne Marie og Elsebe Dorte von Offenberg, døtre af Dorte Juul og Rudolph von Offenberg, købt stolen bag moderens.19
1709-10 var de fire stole brøstfældige og blev
repareret med bl.a. gullandske deller og hængsler
af snedker Jens Lauridsen.20 De synes herefter at
være betragtet som kirkens øvrige stolestader og
blev bortfæstet til medlemmer af menigheden.
1811-12 var nogle af pladserne i Anne Hvides
stol (‘under prædikestolen’) forbeholdt fattige.21
Stolene blev antagelig nedbrudt 1848, da †døbefont nr. 3 blev opstillet foran indgangen til koret
(jf. s. 347).
†Lukkede stole. Fra slutningen af 1600-tallet kendes en enkelt lukket stol, som blev indrettet i
søndre korsarm, og i løbet af 1700-tallet indrettedes i hvert fald syv lukkede stole i korsarmene og
skibets vestende, alle omtalt i kirkens regnskaber.
På fig. 58, som afspejler forholdene i 1771, er der
indtegnet otte lukkede stole, men der er ikke fuld
overensstemmelse mellem planen og oplysningerne i regnskaberne. En fortegnelse over lukkede stole fra 1811 omfatter ni sådanne,21 1819
nævnes syv, 1828 seks. De følgende år nævnes
gradvist færre lukkede stole, og de sidste må være
borttaget 1848 eller senest i forbindelse med hovedrestaureringen 1884.
1) 1696-97, indrettet af oberst Brandt, der betalte 1 rigsdaler ‘for et sted at opbygge en stol på
i Skt. Hans Kapel’ (dvs. søndre korsarm).19 1698
blev der indsat en ‘jernbue’ over stolens dør.19
Stolens nærmere placering er uvis. Den kan muligvis være erstattet af nr. 2, ligesom det ikke kan
udelukkes, at den er identisk med nr. 7. I så fald
må det dog undre, at den tilsyneladende stod
ubenyttet i en lang årrække.
2) 1706-07, betegnet ‘Klostergårdens stol’ eller
‘Klosterstolen’. Indrettet af Dorte Juul i søndre
korsarm øst for døren, idet hun købte de to stole,
som stod på stedet, og i stedet opførte en lukket stol.282 Stolen synes i de følgende år at have
fulgt beboerne i Klostergården.283 1724 blev den
bortfæstet til kommerceråd Baggesen og hustru,
som overtog den fra kaptajn Simonsen, 1726 til
borgmester Christopher Jacobsen Notlow og
hans hustru, ‘så længe de besad Klostergården’.20
1736 var den udlejet til konsumptionsforvalter
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Anders Schiødte, 1738 til konsumptionsforvalter
Andreas Fugl.20 1742 blev stolen solgt til løjtnant
Storgaard for 13 rigsdaler og 3 mark.21 1758 fæstede kammerherre Wind den,20 og 1760 blev
den lejet ud til byfoged Hans Adolph Tanck.21
Stolen er ikke indtegnet på fig. 58 og kan muligvis være nedtaget før 1771.
3) Før 1725, i nordre korsarm bag prædikestolen (jf. fig. 58).284 1726 blev den repareret af Jens
Snedker.19 Det kan være denne, som sognepræst
Gregers Hiort 1740 lejede til sine børn (‘i nordre
gang’); 1746 var den udlejet til Andreas Fugl.20
1759 bemærkes, at der ikke længere var nogen,
der ønskede at leje stolen pga. dens placering.20
Ifølge sognepræst Lauritz Pedersen Næraae blev
stolen nedbrudt i forbindelse med flytningen af
prædikestolen 1768 og erstattet af en ny på samme sted (nr. 8).285
4) 1725, indrettet af major Simonsen på de tre
inderste pladser i stol nr. 16 i skibets sydside ved
døren til våbenhuset (jf. fig. 58).21 1732 fæstede
fru Valkendorf stolen; 1737-38 ritmester Langes
hustru (‘under orglet’).20 1767 fæstede Lauritz
Pedersen Næraae en lukket stol inden for våbenhusdøren (denne eller nr. 6), som 1771 blev flyttet og forbedret, 1777 repareret.20
5) 1744 gav kirken Daniel Snedker betaling for
at opføre en lukket stol i nordre korsarm. Ritmester Casper Løvenhjelms hustru fæstede den.20
Formentlig nedbrudt 1768 (jf. nr. 9).
6) 1749 betalte kirken snedker Mads Henningsen
for at opføre en ny lukket stol ved våbenhusdøren
på ‘et bekvemt sted uden hinder for menigheden’,
formentlig i skibets sydvesthjørne (fig. 58). Stolen
blev udlejet til viceadmiral Hans Jacob Rostgaard,
der lod vinduer indsætte på egen bekostning. Den
var desuden forsynet med en dør med lås.20 1756
blev den fæstet af generalmajor Wind, 1758 af regimentskvartermester Baggesen.20 (Jf. også nr. 4).
7) Før 1758, i søndre korsarms vestside, efter
fig. 58 at dømme i det sydvestre hjørne under
pulpituret. Stolen blev fæstet af Christian Madsen
Graae; 1759 af Christian og Mads Graae.20 Det
kan ikke udelukkes, at stolen er identisk med nr. 1.
8) 1768, opført i forbindelse med prædikestolens flytning på samme sted som nr. 3. Benyttet af
sognepræsten.285
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9) 1768, opført i forbindelse med prædikestolens flytning, efter fig. 58 at dømme ved nordre
korsarms vestvæg umiddelbart op ad nr. 8.286
10) 1771, opført på kirkens bekostning i nordre
korsarm, ‘næst døren på højre hånd’ (jf. fig. 58).
Jacob Lorentz Glarmester forsynede den med
fem vinduer.20
11-12) På fig. 58 er indtegnet to lukkede stole
under orglet i skibets vestende på hver side af
døren. Stolene lader sig ikke umiddelbart identificere ud fra oplysningerne i kirkens regnskaber. 1820 blev de repareret med egetræ og malet.21
Løse stole (jf. fig. 41 og 57), ca. 100 stole af birk
med kvadratiske gennembrydninger i ryg og sæde (type Churchill) anskaffedes i forbindelse med
restaureringen 2003-04.198 Opstillet foran stolestaderne samt i depot under orglet.
	Blandt †løse stole kan nævnes: 1-12) 1875-77
anskaffedes i alt 12 ‘kurvestole’.20 13-24) 190607,88 af eg med tremmeryg, flettet sæde, drejede
forben og lige bagben. Opstillet i skibets østfag
syd og nord for døbefonten.
Bænke. 1-4) 1884, svarende til stolestaderne,
hvidmalede. Tre lange og en kort, opstillet henholdsvis i tårnrummet samt ved korets syd og
nordvæg.
	Blandt †bænkene kan nævnes: 1-2) Omtalt 1634,
to små bænke, der stod hos kapellanen.18 3) Omtalt 1728 i forbindelse med en reparation. I sakristiet.19 4) Omtalt 1811, en lang bænk i koret.21
5-13) 1842, ni faste bænke på pulpituret.
Borde. 1) ( Jf. fig. 39), nyere, 78 cm højt, med
drejede ben, malet med dyb lilla, i nordre korsarm ved prædikestolen. 2) 2003-04, langbord af
eg, i tårnrummet.
†Borde. 1) Omtalt 1576, i sakristiet.100 2-3) 1876,
udført af snedker Hansen, malede.20
Møbler i sakristi og dåbsværelse. Sakristiet er indrettet med moderne kontormøbler af bøg (borde,
stole og reoler), hvidmalede skabe med fyldingslåger og en kommode til opbevaring af messehagler. Dåbsværelset er møbleret med hvidmalede skabe langs nord- og sydvæggen, et bord og
seks stole af eg med fletsæder (Børge Mogensen
type J39), en lang, hvidmalet bænk med tremmeryg ved østvæggen samt børnemøbler.

†Kister og skabe
†Kister og skrin. 1) Omtalt 1634, en lille kistebænk, som stod hos kapellanen.18 2) 1750, af eg,
forsynet med lås og tre nøgler. Skrinet, der stod
hos kirkeværgen, blev anvendt til opbevaring af
kirkens dokumenter.20 3) 1865, et skrin til kirkens papirer, leveret af snedker J. Jørgensen. Hos
kirkeværgen.21
†Skabe. 1-2) Omtalt 1576, henholdsvis i koret og sakristiet.100 3) Omtalt 1634, et bogskab,
der stod hos kapellanen.18 4) Omtalt 1677, et
lyseskab (til opbevaring af alterlysene). Nævnte
år blev låsen repareret.269 5-6) 1724 omtales to
skabe i koret i forbindelse med, at Berendt Smed
reparerede låsene.19 Det kan ikke udelukkes, at de
er identiske med nr. 1-2. 1732 forsynede Daniel
Snedker det ene, som anvendtes til opbevaring
af kirkens ornamenter, med en ny lås.20 Muligvis
identisk med et blåmalet skab til præstens klæder, omtalt fra 1798,19 og med det store skab, som
Hans Fr. Trabolt 1845 malede som palisander.21
Pengebeholdere
Pengeblokke. 1576 omtales to pengeblokke til
henholdsvis kirken og de fattige, vistnok identiske med nr. 1-2.100 1677 blev låsen på sidstnævnte
repareret af Christopher Klejnsmed, efter at den
et par år forinden var blevet brudt op.239 Atter
1694 måtte en af blokkene repareres efter at være
blevet brudt op af tyve.19 1718 forsynede Berendt
Smed kirkens blok med en taskelås (dvs. hængelås) og reparerede fattigblokken (‘Helsingørs fattiges blok’).287 1771 udførtes en ny blok af egetræ, beslået med 10 pund jernplader og forsynet
med lås, muligvis identisk med nr. 3.20 En af de
ældste blokke stod uden for korsdøren, mens de
to andres placering er uvis.20 1884 anskaffedes
yderligere to blokke, som monteredes på stolestaderne (nr. 4-5).
1) (Fig. 88), vistnok omtalt 1576. 102 cm høj,
24 cm bred, 26 cm dyb, af eg, overalt beslået med
jernplader. Lågen lukkes af tre hængselbånd; endvidere findes to bånd over og et under lågen.
Desuden overfaldslukke i form af to hængslede
bånd med oprullede ender, der forneden samles

stole · †kister og skabe · pengebeholdere

af et tværbånd udsmykket med mejslede krydser. Låget har pengeslids under en bred jernbøjle
og er prydet med små kuglespir. Selve blokken
er rødmalet, båndene sølvfarvede. Fastgjort ved
tårnrummets vestvæg, syd for døren.
2) (Fig. 87), vistnok omtalt 1576. 102 cm høj,
22 cm bred, 18 cm dyb, af eg, overalt beslået med
jernplader. Forsidens låge lukkes af to hængselbånd, og der er desuden et vandret bånd foroven og et forneden. Dertil kommer et kraftigt
overfaldslukke bestående af to hængslede bånd,
som nedentil samles i en oprullet spids. Låget har
pengeslids under en jernbøjle. Stafferet som nr.
1. Fastgjort ved tårnrummets vestvæg, nord for
døren.
3) (Fig. 87), vistnok udført 1771, 104 cm høj,
17 cm bred, 14 cm dyb. Den slanke blok er udført af eg, har afskårne hjørner og er forsynet
med fem omløbende bånd af jern, hvoraf de to
er hængslede og tjener som lukke for en lille låge.
Låget er dækket med jernplade og har pengeslids under en jernbøjle, hvis ender er fastgjort på
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blokkens sider. Stafferet som nr. 1-2. Fastgjort ved
tårnrummets vestvæg, nord for døren.
4-5) (Fig. 112), 1884, 100 cm høje, 20 cm brede, 17 cm dybe. Af træ, overalt beslået med jernplader og forsynet med tre vandrette bånd, hvoraf
det midterste er hængslet og tjener som lukke
for forsidens låge. Endvidere overfaldslukke af to
hængslede bånd, som samles forneden. Låget har
pengeslids under en bred jernbøjle. Blokkene er
stafferet som stolestaderne og fastgjort til tredjesidste stolestade i henholdsvis nordre korsarms
østrække og søndre korsarms vestrække.
†Pengeblok, 1811, til kirkens dør, leveret af blokkedrejer Christopher Tagge.20
Pengebøsser. 1-2) 1842, leveret af blokkedrejer
Jensen.20 Af blik, 15 cm høje, koniske med fladt,
hængslet låg hvori pengesprække. Sølvmalede
med sort frakturindskrift »Vor Frue Kirke«, derunder spor af ældre, rød maling. Placeret i tårnrummet og i skibets vestende. *3-6) 1874, af blik,
cirkulære med pengesprække foroven.21 Sølvmalede med sort frakturindskrift »Vor Frue Kirke«.

Fig. 87-88. 87. Pengeblok nr. 2, vistnok omtalt 1576, og 3, vistnok fra 1771 (s. 359). 88. Pengeblok nr. 1, vistnok
omtalt 1576 (s. 358). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 87. Poor box no. 2, apparently mentioned in 1576, and 3, probably
from 1771. 88. Poor box no. 1, apparently mentioned in 1576.
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Opbevares i menighedshuset. 7-9) O. 1900, af
messing, cirkulære med reliefkors på forsiden og
pengerille øverst. Bøssen, der findes i talrige kirker, er tegnet af arkitekt Martin Nyrop og forhandledes gennem Dansk Paramenthandel. De to
er opsat på hver side af døren i tårnrummets vestvæg, den tredje på skibets vestvæg, syd for døren.
†Pengebøsser. 1-3) 1858, til De fattiges Kasse.20
†Pengetavler. 1-3) Første gang omtalt 1694, den
ene forsynet med en sølvbjælde; beregnet ‘til
ombæring i kirken under prædikenen til menigheden’.20 1730 blev tavlerne repareret af Daniel
Snedker.21 1816 blev de forsynet med klokker;
på hver af de to ‘fattigtavler’ sattes en sølvklokke
og på den tredje tavle en klokke af metal. Arbejdet udførtes af guldsmed Christopher Christian
Nørager Lund.21 Kasseret 1867.21 4-6) 1836, leveret af snedker J. C. Rogen.20 Kasseret 1867.21
Dørfløje og †pulpitur
De udvendige dørfløje stammer, på nær nr. 6, fra hovedrestaureringen 1884. De fire hovedindgangsdøre er udført som fyldingsdøre af egetræ, hvis
yderside senere er beklædt med affasede, lakerede
egebrædder fastgjort med jernnagler i vandrette
bånd. De udvendige dørgreb er af sortmalet jern,
de indvendige af messing. 1-3) Fladbuede dobbeltfløje med 2×6 fyldinger, indersiden hvidmalet. I tårnets vestvæg samt i korsarmene. 4)
Fladbuet enkeltfløj med 3×5 fyldinger, indersiden gråmalet. I sakristiets østvæg. 5) Spidsbuet
enkeltfløj, på indersiden er foroven udskåret tre
spidsbuede blændinger. Indersiden brunmalet.
I trappehuset for opgangen til tårnet. 6) Nyere,
fladbuet dobbeltfløj, hver fløj har tre fyldinger.
Gråmalet. I korets østgavl til kælderen.
Indvendige dørfløje. Alle hvidmalede med dørgreb af messing. 1) 1884, fladbuet dobbeltfløj,
hver fløj med 2×6 fyldinger. I tårnrummets
østvæg. 2) 1884, fladbuet enkeltfløj med 2×5
fyldinger. I søndre korsarms sydvesthjørne for
opgangen til hvælvingerne. 3-6) 1884 og 2004,
retkantede enkeltfløje med 2×5 fyldinger. I mellemgangen under orgelpulpituret. 7-8) 1980, retkantede enkeltfløje af lodrette planker. Mellem
skibet og dåbsværelset. 9) 2003-04, fladbuet en-

keltfløj med 3×5 fyldinger. I korets nordvæg til
sakristiet. 10) 2003-04, som nr. 1, dog retkantet.
Fra mellemgangen under orglet til skibet.
	Blandt †dørfløje kan nævnes: Udvendige. 1695
anskaffedes nye døre til nordre korsarm og våbenhuset, og 1706-07 udførte Laurs Sandersen en
ny dør til ‘tårnporten’, dvs. tårnets vestindgang, af
fem deller, mens Christen Jørgensen Smed leverede hængsler, lås og en stor stabel.20 1719 omtales
‘den gamle blå kirkedør’ og 1733 ‘den røde kirkedør’ i forbindelse med reparationer, men det er
uvist, hvor de var placeret.19 1746 reparerede Mads
Snedker døren i tårnets sydside, og 1750 blev dørfløjen i søndre korsarm fornyet.20 I 1800-tallet
anskaffedes adskillige nye døre, og forud for hovedrestaureringen 1884 var der indsat retkantede
dobbeltfløje i samtlige indgange (jf. fig. 17-19).
Indvendige. 1699 satte snedker Laurids Lauridsen en dør for opgangen til tårnet, og 1701 blev
døren til hvælvingen repareret.20 1711 udførte
snedker Jens Lauridsen en dør og en trappe til
orgelpulpituret (‘i skillerummet til orgelværket’),
‘for bedre ordentlighed i kirken, når gudstjenesten forrettes’, dvs. af hensyn til organistens adgang til orglet uden forstyrrelser.20 1728 blev
dørfløjen mellem koret og sakristiet repareret;19
1820 blev den egetræsmalet.21 I 1800-tallet anskaffedes adskillige nye døre.
Vindfang. 1-2) (Jf. fig. 39 og 41), 1884, dørfløjene er fornyet i forbindelse med restaureringen
2003-04. Kraftige hjørnestolper bærer en profileret gesims, hvorunder er indsat en dobbeltfløj med
2×6 fyldinger i hver fløj og dørgreb af messing.
Hvidmalede.Ved indgangsdørene i korsarmene.
†Vindfang. På fig. 58 ses et vindfang foran indgangsdøren i nordre korsarm. Et tilsvarende kan
have været opsat foran døren i søndre korsarm
(jf. s. 313).
†Pulpitur. Opført 1737 af Daniel Snedker under
medvirken af Peder Murermester af egebjælker
og deller.20 En trappe med dør førte op til pulpituret, der var møbleret med stolestadebænke.
1761 opsattes en messingplade på pulpituret, men
dens nærmere karakter og funktion er ukendt.19
Den blev solgt o. 1800.19 1822 blev pulpituret
istandsat af snedker Mads Knudsen med nyt loft,
vindue og dør.21 1835 stod samtlige stole på pul-
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pituret ledige; 1842 blev de malet perlefarvede
med sorte sæder. Samtidig gennemførte snedker
Henningsen en istandsættelse af pulpituret og
trappen, hvortil bl.a. gik drejede balustre og nye
fyldinger i panelet.21 Pulpituret, der var placeret
ved sydvæggen i søndre korsarm over indgangsdøren (jf. fig. 58), blev nedbrudt 1848.288
1786-87 påtænkte man at opføre ‘et par nye
pulpiturer’, men planerne synes ikke realiseret.19
Orgler og orgelpulpiturer m.m.
Orgel (jf. fig. 57), 1958, med 28 stemmer, tre manualer og pedal, bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød.
Hovedværk
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Gedaktfløjte 4'
Oktav 2'
Mixtur V
Dulcian 16'
Trompet 8'
Rygpositiv
Gedakt 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Gemshorn 2'
Kvint 1¹/³'
Scharff III
Krumhorn 8'
Tremulant (1981)

Brystværk
Trægedakt 8'
Kvintatøn 4'
Principal 2'
Sivfløjte 1'
Sesquialtera II
Cymbel II
Regal 8'
Svelle289
Tremulant (1981)
Pedal
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Gedakt 8'
Nathorn 4'
Mixtur III
Fagott 16'
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Orgelpulpituret er ligeledes tegnet af Andreas
Jensen. Det er opbygget på to indklædte søjler og
en hoveddrager, malet med rødbrun farve. Pulpiturbrystningen er udført af lukket mønsterpanel
i ubehandlet eg og teak.74
Kororgel (jf. fig. 41), af standardtype, med fire
stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af
I. Starup & Søn, København.292 Opsat i Vor Frue
Kirke 2005 af P. G. Andersen & Bruhn. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4',
Quintatøn 2'; svelle293. Koppel M-P. Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-d'.
†Orgler. 1) 1702, med ét manual og pedal,294
anskaffet på menighedens bekostning.295 Istandsat 1724 af Christian Abrahamsen Svane21 og
1748 af kirkens organist Naaman Andersen Møller, der indsatte en Dulcian 16 Fod i pedalet.296
1753 arbejdede Svane igen på orglet, der ved
denne lejlighed bl.a. blev udstyret med en trompetstemme.19 1774-75 leverede orgelbygger Fischer297 en ny bælg i forbindelse med reparation
af orglet,298 og 1799 udførte Ditlev Friis et større reparationsarbejde.299 1815 og 1816 udførte
Arendt Lund forskellige istandsættelsesarbejder,21
og 1820 foretog J. H. Hoffmann en reparation, i
hvilken forbindelse følgende stemmer mv. blev
sat i stand:

Kopler: RP-HV, BV-HV, HV-P, RP-P. Manualomfang:
C-f ''', pedalomfang: C-f '. Mekanisk aktion, sløjfevindlader.

»en 8 Fods Principal Stemme, bestaaende af 45 Piber300
en 4 Fods Ditto
en Gedagt Stemme
en Quint Stemme
en 3 Fags Mixtur Stemme
en Flöite Stemme
en halveret Qvint og 8va Stemme
3 Bælge
Hovedrøret«301

Orglet er renoveret 1981 af Frederiksborg Orgelbyggeri og 2006 af P. G. Andersen & Bruhn, Årslev
og Ølstykke, der endvidere foretog en omintonering og ændrede brystværkets svelleanordning fra
trinbetjente låger til svelledøre.290 På vestpulpituret.
Orgelfacaden, i ubehandlet eg og teak, er tegnet af
Andreas Jensen.291 Det centrale orgelhus rummer
hovedværket og brystværket, mens rygpositivet og
det todelte pedalværk er indfældet i pulpiturbrystningen.

1832 foretog Peter Mortensen Gudme, Svendborg, en større reparation. Samtidig blev facaden
forgyldt og overtrukket med lakfernis, og prospektpiberne blev belagt med tinfolie.302 1835
forandrede Gudme en Trompet til en Dulcian.21
Vedrørende facadens udformning vides blot, at der
fandtes to pedaltårne.21 Orglet bar følgende inskription: »Gud til Ære, og Kirken til Prydelse
Haver Sogne Præsten og den Største deel af Mee
nigheden Her i Vor Frue Sogn paa egen bekostning tillige med andre fornemme Folckes Hielp,
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Ladet dette Orgelverck med alt sit behørrig af
nye opbygge, Staffere og fuldfærdige Aar 1702.
Renoveret paa Kirckens bekostning 1753«.17 På
†orgelpulpitur i vestenden.
2) 1848, med 15 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Peter Mortensen Gudme, Svendborg.21
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedacht 8 Fod
Octav 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Fløjte 1 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Violon 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod203

Manual II
Gedacht 8 Fod
Gambe 8 Fod
Rørfløjte 4 Fod
Oktav 2 Fod

1863 ombyggedes orglet af Gudme, hvis klang
ideal åbenbart havde ændret sig siden 1848. Bestræbelserne gik nu ud på at undgå skarpe og
påtrængende toner og erstatte dem med bløde
klange. Den af Gudme foreslåede disposition, som
antagelig blev realiseret, lød:
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedacht 8 Fod
Octav 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Terts 1³/5 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Violon 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod303

Manual II
Serpent 8 Fod
Gambe 8 Fod
Spidsfløjte 4 Fod
Fløjte 2 Fod
Svelle

I forbindelse med dette arbejde blev bælgene flyttet til tårnrummet og manual II anbragt på disses
tidligere plads, antagelig bag hovedværket.203 På
†orgelpulpitur.
3) 1885,304 med 20 stemmer, to manualer og
pedal, bygget af A. H. Busch & Sønner, København.305 1914 udvidet med tre stemmer af A.

C. Zachariasen, Aarhus, hvorefter dispositionen
lød:306
Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Fløjte 8 '
Gemsehorn 8'
Bordun 8'
Salicional 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Mixtur 3 kor
Trompet 8'

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Cello 8'
Oktav 4'
Basun 16'

Manual II
Fløjte 8'
Gedakt 8'
Aeoline 8'
Voce celeste 8'
Fugara 4'
Fløjte 2'
Klarinet 8'
Svelle307
Mekanisk og pneumatisk aktion.

1922 installeredes en elektrisk blæser.308
Ved en ombygning 1931, udført af Marcussen
& Søn, Aabenraa, ændredes dispositionen under
indflydelse af Orgelbevægelsens idealer:309
Manual I
Quintatøn 16'
Principal 8'
Gemshorn 8'
Bordun 8'
Oktav 4'
Fløjte 4'
Quint 2²/³'
Oktav 2'
Scharff 3-4 fag
Trompet 8'

Manual II
Gedakt 8'
Fugara 8'
Gedaktfløjte 4'
Quint 2²/³'
Flautino 2'
Terz 1³/5'
Krumhorn 8'
Svelle
Klokkespil. 2 kopler

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedaktbas 8'
Oktav 4'
Oktav 2
Basun 16'

orgler og orgelpulpiturer m.m. · Tavler og relieffer m.m.

363

Fig. 89. Relief, 1884, udført af billedhugger Carl Rohl-Smith (s. 363). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Relief, 1884, by the sculptor Carl Rohl-Smith.

Orglet var en gave fra greve L. F. H. BrockenhuusSchack, købmand D. P. Baagøe, enkefru Chr. Fog
og grosserer Th. Weber.310 På †orgelpulpitur.
†Orgelpulpitur, 1702. Pulpiturets brystværk var
prydet med skilderier, som 1746 blev rengjort og
opstrøget af en maler.20 Det blev istandsat 1774,20
og 1832 reparerede snedker Flindt ‘orgelets panel’, dvs. pulpiturbrystningen.20 Måske blev det
på dette tidspunkt forsynet med et rækværk af
balustre, i hvert fald blev snedkermester P. Petersen 1871 betalt for at sætte balustrene om orglet fast.21 Det er uvist, om pulpituret fornyedes
i forbindelse med restaureringen 1884. 1958 var
det gamle pulpitur imidlertid for medtaget til at
kunne genanvendes, hvilket kunne tyde på en vis
alder.74
En †basun, der omtales i inventariet 1634, har
antagelig været anvendt til tårnblæsning ved kirkelige højtider.311
Tavler og relieffer m.m.
Kirken har ingen salmenummertavler.
	Blandt †salmenummertavler kan nævnes: 1) 1700,
‘til at tegne de nye salmer på’, formentlig en sortmalet tavle, hvorpå salmenumrene kunne skrives
med kridt.312 2-5) 1783 blev tre ‘gamle’ tavler med

skydebrikker repareret og malet, og der anskaffedes yderligere en tavle.20 6-14) O. 1800, seks
store og to mindre, hvidmalede med tilsvarende skydebrikker med tal på begge sider.21 1846
blev de malet perlefarvede med forgyldte lister,
og snedker Henningsen leverede 400 nummerbrikker samt en tavle mere.21 15-17) Formentlig
1884. På ældre fotos (fig. 67) ses tre rektangulære
tavler, der foroven har en profileret gesims, mens
de lodrette rammestykker afsluttes af rosetmedaljoner. Til skydebrikker. Ophængt i skibet og
søndre korsarm. 18) ( Jf. fig. 67), formentlig 1884,
rektangulær med trekantgavl samt påskriften
»Bryllup« med hvide antikva. Til skydebrikker.
Relieffer. 1) (Fig. 89), 1884. Johannes Døberen,
der prædiker, omgivet af en folkeskare. Gipsrelief
udført af billedhugger Carl Rohl-Smith313 i ramme af hvidmalet træ, 170×280 cm med ramme,
ca. 120×243 cm uden. Opsat på østvæggen i nordre korsarm.
*2) 1895. Hans Tausen, biskop i Ribe Stift
1541-61. Gipsrelief, ca. 57×43 cm, udført efter
billedhugger Aksel Hansens mindetavle fra 1894
i Birkende (Bjerge Hrd). Brystbillede (næsetippen slået af), indrammet af arkade med skriftbånd
langs bueslaget: »I morgen skal min retfærdighed svare for mig« og skriftfelt under portræt-
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tet: »Hans Tausen«. Nederst endnu et skriftfelt:
»Guds ords prædiker født i Birkende 1494 biskop
i Ribe død 1561«. Alle indskrifter er med fordybede versaler. Relieffet blev masseproduceret i
forbindelse med 400-året for Hans Tausens fødsel og findes mange steder, bl.a. i Skt. Knuds og
Vor Frue kirker i Odense (s. 619 og 1145) samt i
Fraugde Kirke (Åsum Hrd). Oprindelig på korets
nordvæg over døren til sakristiet, siden restaureringen 2003-04 henlagt i menighedshuset.
Skulptur, 1993, udført af billedhugger Niels Helledie. Stentøj, 72 cm høj, visende Den Gode Hyrde. Ophængt på skibets vestvæg, nord for døren.
Belysning
Frem til slutningen af 1600-tallet synes belysningen at have været yderst sparsom. 1694 var
en lysearm opsat ved prædikestolen, og 1694-96
skænkedes kirken tre lysekroner, som ophængtes
i koret og skibet. Kronerne blev løbende rengjort
og istandsat, og 1745 blev lænkerne, de hang i,
malet.21 1843 indgik de da meget brøstfældige
kroner i betalingen for tre nye messingkroner, som
anskaffedes fra København,314 og 1846 suppleredes med to lysekroner af glas. I forbindelse med
hovedrestaureringen 1884 blev der indlagt gas,
og samtlige kroner blev fornyet. 1911 etableredes
elektrisk lys, og kronerne omdannedes til el.315
Lysekroner. 1-5) ( Jf. fig. 39, 41, 57 og 59), 1884,
i barokstil med 2×6 s-svungne arme med bladled
og bevarede gasventiler; de nedre har mandsprofiler i de indre slyng, de øvre rosetter. Øverst er
seks pyntearme med refleksblomster. Balusterskaftet har stor hængekugle og knop samt skålformet topled med bladudsmykning. Ophængt i
skibet og korsarmene.
6) 1884, i barokstil, med otte arme med bladled og bevarede gasventiler samt rosetter i de indre
slyng, balusterskaft med stor hængekugle og knop
samt topled i form af en bladkrans. I tårnrummet.
7) 1884, i barokstil, med fire arme, svarende til
nr. 6. I dåbsværelset.
8) (Jf. fig. 60), skænket 1935 af sognepræst M.
Schiødte og hustru.88 I barokstil med 2×8 arme
med delfinled samt otte pyntearme med gennembrudte rosetter. Balusterskaft med stor hæn-

Fig. 90. Kirkeskib nr. 1, 1910, »Dan(n)ebrog« (s. 365).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Church ship no. 1, 1910,
»Dan(n)ebrog«.

gekugle hvorpå giverindskrift med versaler: »Givet af sognepræst M Schiødte og hustru 1935«
samt ring til ophæng i form af to havdyr, der bider hinanden i halen. Til stearinlys. Kronen, der
oprindelig hang i kirkens præstegård i Ramsherred, er ophængt i koret.
9-12) 1989,88 med seks arme. På orgelpulpituret.
†Lysekroner. 1) 1694, skænket af kirkeværge
Christen Rasmussen Bierg og hustru Karen Jørgensdatter. Af messing med 16 arme og forsynet
med giverindskrift: »Christen Rasmussen Bierg
kirckeværger for Vor Frue kircke i Svendborg
med sin Hustrue Karen Jørgens datter haver udi
Jesu Navn til Guds Ære og Hans Huuses Prydelse
foræret denne Lyse Crone til vor Frue kircke Anno 1694«. Kronen, der var kirkens største, hang i
koret.316
2) 1694, skænket af handelsmand Anders Poulsen og hustru Ellen Clausdatter (jf. †alterskranke
nr. 1). Af messing med 16 arme og giverindskrift:
»Anders Poulsen Handels Mand i Svendborg, og
Hans Hustru Ellen Claus Datter haver givet denne Crone Gud til ære,Vor Frue kircke til Zirath,
og Deres Børn til Én Ihukommelse Anno 1694«.
I skibets østfag.316
3) 1696, skænket af Mads Andersen Bang og
hustru Magdalena Jacobsdatter (jf. gravsten nr.
7, †begravelse nr. 4). Af messing med 16 arme
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og giverindskrift: »Denne Liden Crone forærede
Mads Andersen Bang og sin kiæreste Magdalena
Jacobs Datter, Gud til ære, og Vor Frue kircke til
en Beprydelse og ære Svendborg d. 2den Juny
1696«.316 Formentlig ophængt i skibet.
4-6) ( Jf. fig. 66), 1843, tre kroner af messing,
leveret af gørtlermester M. A. Mossin i København for 118 rigsbankdaler samt †lysekroner nr.
1-3.20 Kronerne blev ophængt i jernkæder, som
blev malet sorte med gule kugler af Hans Fr. Trabolt.21 Nedtaget 1884, efter at være beskrevet
som ‘nyrnbergerkram af ussel beskaffenhed’.126
7-8) 1846, to lysekroner af glas, den ene skænket af madam Børgesen, den anden leveret af
blikkenslager Jensen for 5 rigsbankdaler.20 1867
blev de istandsat.21 Nedtaget 1884.
Lysearme. 1-6) (Jf. fig. 57 og 59), 1930, udført af
kunstsmed Knud Eibye, Odense.317 Seks lysearme, hver med to lys, i barokstil med skjoldformet
vægplade, hvorfra udgår en holder, formet som en
hånd, der griber om en s-svungen arm. De delfinsmykkede tværarme bærer flade lyseskåle, mellem
dem er en rosetskål med et pyntespir. På pillerne i
skibet.
7-10) O. 1930, skænket af amtsforvalter Rudolph Blum og hustru Louise,187 udført af kunstsmed Knud Eibye, Odense. Fire dobbelte lysearme, hver med i alt seks lys, i barokstil. Svarende
til ovennævnte, dog udgår der to s-svungne arme
fra vægskjoldet, og disse er tilføjet en lyseskål. På
nord- og sydvæggen i koret.
11-14) Nyere, trearmede, på langvæggene i
tårnrummet.
	Blandt †lysearme og lampetter kan nævnes: 1)
Omtalt fra 1694, af messing, ved prædikestolen.19
Muligvis denne, der 1711 blev repareret.318 Kasseret 1867.21 2-3) 1852, leveret af gørtler Willaume, til orglet.20 4) 1858, af messing, trearmet.20
†Gueridoner. 1-2) O. 1798.19 1852 blev de
istandsat.19 I koret.
Kandelabre. 1-2) Nyere, af messing, 155 cm høje, til fem lys. Hensat bag altertavlen.
†Kandelabre. 1-2) 1854, udført af H. C. Jacobsen for 2 rbd. 4 mk. 20 3-4) ( Jf. fig. 108), 1884, til
gas, med cylinderformet skaft, fra hvis øvre, balusterformede del udgik ni s-svungne arme med
bladled, svarende til lysekronernes; et tiende blus,
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Fig. 91. Kirkeskib nr. 2, 1951, »Dagmar« (s. 365). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Church ship no. 2, 1951,
»Dagmar«.

nedfældet i en bladkrans, kronede skaftet. Stagerne var monteret på alterskrankens håndliste. 5-6)
1884, til tre blus.19
Lysebakke, 2007, af smedejern, 108 cm høj. Fra
skaftet udgår fire bøjler, som bærer en oval bakke
med lyseholdere, hvor besøgende kan anbringe
et tændt lys. Sortmalet med udsmykning af et
gyldent kors. I vestenden ved indgangen til dåbsværelset.
Kirkeskibe og †begravelsesudstyr m.m.
1) (Fig. 90), 1910, »Dan(n)ebrog«, en kopi af Fregatten Jylland. Bygget af skibsreder Hans Iversen,
Skårupøre, og skænket af ‘en kreds af svendborgere’ med bidrag fra Svendborg Sømandsforening
og Svendborg Søkasseforening.319 Tremastet med
24 kanoner på hver side. Sortmalet og bronzeret, navnet er anført med forgyldte versaler i agterspejlet samt på hver side af skroget. Ophængt
mellem skibets 2. og 3. fag.
2) (Fig. 91), 1951, »Dagmar«, bygget og skænket
af skibsfører Frederik Almsted,Troense; en model
af korvetten Dagmar (1861), der sejlede togter
til bl.a. Dansk Vestindien.320 Tremastet med seks
kanoner på hver side. Sort og rødmalet, navnet
er anført med forgyldte versaler i agterstavnen.
Ophængt mellem skibets 3. og 4. fag.
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†Kirkeskib, 1748, et orlogsskib kaldet »Den flyvende Hiort«.321 Skibet blev tiltaklet på sognepræst Gregers Hiorts og ‘en anden God Mands’
bekostning.322 Tilsyneladende kasseret o. 1800.
†Stjerne, 1751, »giort til et Mesterstykke« af Lorentz Albers Glarmester.17 Af glas, ophængt i et af
hvælvene.20 Tilsyneladende solgt 1838.19
†Ligbårer. 1634 omtales tre ligbårer,18 1684 to,19
vel en lille til børn og en stor til voksne. Bårerne
blev løbende repareret eller udskiftet. 1706 udførte Otto Snedker således en ny båre,20 1732 reparerede Daniel Snedker den store båre, og 1740
leverede samme en lille ligbåre.20 Bårerne blev
kasseret 1838.19
Tårnure
Tårnur (fig. 113), 1884, udført af tårnurmagerfirmaet Bertram Larsen, København.323 Rødmalet
støbejernsværk, ca. 158×98×57 cm. Stiftgang.
Opstillet i et afskildret rum i tårnets andet mellemstokværk på et podium af blåmalet træ. De
samtidige urskiver (jf. fig. 12), indmuret i tårnet
mod nord, syd og vest, er udført af Bertram Larsen. De er blåmalede med sorte romertal på hvid
bund og forgyldte visere.
†Tårnure. 1) Omtalt 1589 af biskop Jacob Madsen. Værket blev jævnligt repareret, 1675 af Johan Sejermager, 1683 af Christoffer Klejnsmed,19
og 1713 af Niels Hansen i Øster Hæsinge med
brug af 5 lispund og 12 pund jern samt 4 pund
jernplader.20 1725 istandsatte Otto Bremer det
‘ganske ubrugelige’ værk, 1738 modtog urmager
Sigvard Møller 33 rigsdaler for at renovere det.20
Uret stod i et urhus, vistnok i form af et afskildret
rum, hvortil der 1675 anskaffedes en ny dørfløj
med lås.19 1713 blev det istandsat af snedker Jens
Lauridsen med egetømmer og deller,20 og 1738
udførte tømrermester Hans Hansen et nyt urhus
samt en trappe dertil.20 1762 blev det ‘forfaldne
og unyttige’ værk erstattet af nr. 2.21
2) 1762-63, udført af ‘sejerværksmesteren’ for
50 rigsdaler, med kvarter- og timeslag. De følgende års reparationer udførtes af smeden i Sødinge, Peder Nielsen;21 1788 modtog urmager
Poul Rasmussen 50 rigsdaler for at reparere det.20
I forbindelse med anskaffelsen udførte Hans Tøm-

mermand et urhus af egetræ, og Gregers Snedker
leverede en dørfløj med lås.20
†Urskiver. 1) 1713, skænket af kirkeværge Cort
Hellevad og ‘godtfolk i byen’ i forbindelse med
istandsættelsen af urværket samme år.20 1738 blev
skiven istandsat af Anders Flindt og Christen
Murermester, 1758 blev den malet.19 Formentlig er det denne, der ses på fig. 14 med årstallet
»1768« og Christian VII’s navnetræk i gavlfeltet.
Indmuret i tårnets sydside.
2) 1787, udført af Niels Henningsen, bemalet.21
1819 blev den forsynet med et nyt gavlstykke,
malet og forgyldt, så den kom til at svare til nr.
3.21 Indmuret i tårnets sydside.
3) ( Jf. fig. 6 og 18-19), 1819, udført af tømrermester Peder Steen og malet og forgyldt af
Hans Fr. Trabolt.20 Af eg, kvadratisk med svejfet
gavlstykke; indmuret i tårnets nordside.21 1835
blev urskiverne atter malet og forgyldt af Trabolt,
og 1840 fik samme betaling for at have malet og
forgyldt Christian VIII’s navnetræk samt årstallet
på dem begge.20 Forud for hovedrestaureringen
1884 fremstod urskiverne blåmalede med forgyldte romertal på mørk bund og tilsvarende visere; i gavlstykket et kronet, forgyldt »R«.
Klokker
Kirken har tre klokker, hvoraf de to er senmiddelalderlige, mens den tredje er støbt i 1656.
I slutningen af 1500-tallet havde kirken tre
klokker: En lille, der tjente som messeklokke ved
alteret (†nr. 1), og to ‘mådelige’, som hang i tårnet
(nr. 1-2).324 1603 anskaffedes en ny klokke (†nr.
2), som dog synes omstøbt eller helt udskiftet allerede 1656, da klokke nr. 3 kom til. 1692 blev
klokkerne taget ned, istandsat og genophængt,
mens klokkestolen og dækket under klokkerne,
der var farligt at gå og stå på, blev repareret.19
1706-07 præciseredes, at kirken havde to store og
to små klokker, som alle hang i tårnet.21 1730 fik
klokkerne nye aksler og jernbeslag; arbejdet udførtes af Daniel Snedker og Albert Smed.20 1746
blev de to store klokker atter taget ned, så klokkestolen kunne blive repareret.21 1765 blev messeklokken omstøbt i København til *nr. 4, som
1867 blev overført til Assistens Kirkegård. 1947
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Fig. 92-93. 92. Klokke nr. 1, formentlig 1400-tallets første fjerdedel, støbt af »Pether« (s. 367). 93. Klokke nr. 2, 1505,
støbt af Povl Grydestøber i Middelfart (s. 367). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – 92. Bell no. 1, probably first quarter of
the 15th century, founded by »Pether«. 93. Bell no. 2, 1505, founded by Povl Grydestøber in Middelfart.

skænkedes et klokkespil, som 1958 erstattedes af
et nyt, der blev udvidet 2009. Elektrisk ringning
blev etableret 1967.
1) (Fig. 92), formentlig 1400-tallets første
fjerdedel, støbt af »Pether«.325 Betegnet ‘andengangsklokken’. 95 cm i tværmål. Om halsen er
tre bånd, det midterste med en vanskeligt tydbar minuskelindskrift i relief, i form af en sekvens gentaget omtrent fire gange: »a gd iepltb
a gd iepltb a gd iepltb a g pltb«. Som skilletegn
er anvendt kors, romber og prikker. Indskriften,
der må opfattes som en række forkortelser, er af
Uldall foreslået tydet som: »a(ve) g(enetrix) d(ei)
ie(s)p(er) b(a)lt(hazar)« (Hil være dig Guds moder Jesper (Kaspar) Baltasar), tilsyneladende navnene på to af De Hellige Trekonger.326 Efter indskriften er anbragt to stregornamenter, det ene

sløjfelignende, det andet muligvis en hane, der er
vendt på hovedet, samt aftryk af fire mønter.327 I
det nederste bånd er tre aftryk af støberens segl
(en klokke med krone og knebel samt to korslagte hamre), hvis randskrift er læst som: »sinecte:
pether’«. På legemets ene side er en stor seksbladet roset, dannet af fine streger, hvorfra udgår
forskellige ornamenter, bl.a. støbermærket i form
af to korslagte, langskaftede hamre med en ambolt, et kors og forskellige bladornamenter. Ved
overgangen fra legemet til slagkanten er tre lister,
om mundingen to. Ophængt i ældre slyngebom.
2) (Fig. 93), 1505, støbt af Povl Grydestøber
i Middelfart.328 Betegnet ‘bønklokken’ eller ‘ildebrandsklokken’. 61 cm i tværmål. Om halsen
et smalt skriftbånd med minuskelindskrift i relief
indrammet af lister: »help gvd oc sancte lavris an-
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Fig. 94. Klokke nr. 3, 1656, støbt af Baltzer Melchior (s.
368). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Bell no. 3, 1656,
founded by Baltzer Melchior.

no domini mdv« (hjælp Gud og Skt. Laurentius
i Herrens år 1505). Som skilletegn er benyttet
fembladede rosetter samt Povl Grydestøbers støbermærke (to gange). På legemet er fire relieffer,
anbragt på hver sin side: To af disse viser Kristus
på korset med Maria og Johannes ved siderne,
et er af Kristus på korset uden sidefigurer, og et
viser en (knælende?) biskop med krumstav.329 Ved
overgangen fra legemet til slagkanten er to lister.
Klokken hang tidligere i tårnets nordre glamhul,
hvor den tjente som stormklokke (jf. s. 302).330
Ophængt i moderne slyngebom.
3) (Fig. 94), 1656, støbt af Baltzer Melchior,331
muligvis af †nr. 2. Betegnet ‘den store klokke’ eller ‘tolvklokken’. 111 cm i tværmål. Om halsen
en bladfrise og derunder en tolinjet versalindskrift: »Gvd den hellige trefoldighed til aere och
hans menighed vdi Svenborg til tieniste er denne
kloche støbt aar efter Iesv Christi fødsel M DC L

VI Povel Christensen Hans Laversen Kierkewerger Baltzer Melchior me fecit (gjorde mig)«. På
legemet er et relief af Kristus på korset mellem
Maria og Johannes. Ved overgangen fra legemet
til slagkanten er fem lister, om mundingen tre.
Ophængt i moderne vuggebom.
*4) 1765, støbt af Michael Carl Troschell i København af †nr. 1.332 1867 blev klokken flyttet til
Assistens Kirkegård.21
†Klokker. 1) Omtalt 1576 som ‘en lille klokke
ved alteret’, uden tvivl en middelalderlig messeklokke. Siden beskrevet som »en Liden Pinchekloche (pinkeklokke)«.333 I år 1700 blev ‘den lille
klokke’ (vel denne) ‘taget af og flyttet ind i hullet i
tårnet’, dvs. ophængt i et glamhul.19 1746 revnede
klokken, da der blev ringet i anledning af Christian VI’s død.334 1765 blev den omstøbt til *nr. 4.20
2) 1603 gav sognepræsten Jørgen Marqvorsen og hustru 24 mark kobber til »thend Nye
Klocke«.19 Klokken, der kun kendes fra denne ene
omtale, kan være omstøbt 1656 til klokke nr. 3.
Klokkespil, 1958, med 27 klokker, støbt af Petit &
Fritsen, Holland, og skænket af vinhandler, konsul
Th. Andersen i Odense. På den største klokke er
indskrift: »Petit og Fritsen i Holland gjorde os og
konsul Th. Andersen gav os til Vor Frue kirke i sin
fødeby aar 1958 Gud til ære menigheden til glæde
og sine forældre, sadelmager Christian Andersen
og hustru Karen Hansen til minde«.335 2009 blev
klokkespillet udvidet til i alt 36 klokker. De ni nye
klokker blev støbt af firmaet Royal Eijsbouts, Holland, og skænket af A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
sammen med et nyt stokklaviatur.336 En computerstyret automatik sikrer, at der hver dag kl. 8, 12,
16 og 22 spilles en melodi, og fra klokkespillets
næstdybeste tone slås time- og halvtimeslag. Klokkespillet benyttes i øvrigt ved koncerter.337 Klokkerne er ophængt i spirets lanterne, og stokklaviaturet anbragt i spirets nedre del.
†Klokkespil, 1947, med 17 klokker, skænket
af vinhandler, konsul Th. Andersen i Odense til
minde om hans forældre, sadelmager Chr. Andersen og hustru. En lille messingplade opsat ved
opgangen til spiret vidner om donationen. Klokkespillet var imidlertid af dårlig kvalitet og blev
1958 erstattet af det nuværende.338
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gravminder
Oversigt. Der findes to mindetavler fra begyndelsen af
1900-tallet samt otte gravsten, hvoraf de to er romanske, mens de øvrige fordeler sig over tidsrummet o.
1470-1816.
To middelalderlige grave blev konstateret ved restaureringen 2003-04. I slutningen af 1500-tallet og frem
mod midten af 1600-tallet var kirken ramme om adskillige adelsbegravelser og -bisættelser ( jf. gravsten nr.
4-5), deriblandt Birgitte Daa (†1591), hvis ægtemand,
Erik Hardenberg, betalte 10 daler for gravstedet,339
Karen Sparre (†1626) ( jf. ikke stedfæstet †kistebeslag
nr. 1),340 og to sønner af Corfitz Huitfeldt, Corfitz og
Erik (begge †1632).17 1601 blev ægteparret Detlev
Sested og Ingeborg Rosenkrantz, der havde skænket
prædikestolen (s. 348), bevilget fri begravelse op til
muren i korets nordside.341 1641 erhvervede Erik Kaas
til Lindskov og hustru Kirsten Gaas et stykke jord på
kirkegården ‘øst og syd ved koret’, hvor de agtede at
lade en begravelse, dvs. et kapel, opføre. 1654 gav parret dog jorden tilbage til kirken og fik betalingen, der
havde form af et antal gårde, våninger og boder, delvis
tilbage.342
I 1600- og 1700-tallet fandt medlemmer af byens
embedsstand og bedrestillede borgere deres sidste hvilested i murede begravelser eller jordfæstegrave under
kirkegulvet ( jf. s. 376). I tilfælde af, at personer fra sognet ønskede at blive begravet i †Klosterkirken, der på
denne tid fungerede som gravkirke, måtte de betale en
afgift til sognekirken.20
Istandsættelser og ændringer. Ingen gravminder er bevaret på deres oprindelige plads på nær dog mindetavle nr. 1. I 1600- og 1700-tallet rummede kirken
langt flere monumenter, end det er tilfældet i dag, om
end en rigdom som i Skt. Nikolaj Kirke (s. 217) ikke
kan dokumenteres. I sin indberetning fra 1707 omtaler sognepræst Poul Jacobsen Langeland fire navngivne epitafier fra årtierne o. 1600, der var ophængt
i kirken. Der til kommer et epitafium fra o. 1677. De
to af de fem synes nedtaget før 1755 ( jf. ndf.), mens
de resterende angiveligt blev fjernet 1806, da kirken
fik nye vinduer (s. 314).343 Oplysninger i kirkens regn
skabsbøger gør det endvidere muligt at identificere
knap 20 †gravsten, som lå i kirkens gulve.
Kirken solgte løbende hjemfaldne gravsten til interesserede borgere, som kunne forsyne dem med ny
indskrift og placere dem på deres eget gravsted. Således
købte Jørgen Jørgensens enke i 1680 en gravsten, som
hun lod flytte fra dens hidtidige placering til mandens
gravsted i koret (†gravsten nr. 1), og inventariet for
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1684 omfattede to hjemfaldne gravsten, der henstod i
kirken og formentlig kort efter blev solgt videre. Året
efter blev endnu en hjemfalden sten taget op af gulvet
og ‘hensat’.344
I forbindelse med gulvomlægningerne i 1800-tallets
første halvdel (s. 311) må der være ryddet grundigt ud
i gravstenene. Enkelte blev dog tilsyneladende bevaret
under de nye gulve ( jf. gravsten nr. 5). 1828 modtog
kirken desuden en gravsten (nr. 3) fra den nedrivningsdømte †Klosterkirke. Forud for hovedrestaureringen
1884 berettede sognepræst Rasmus Prip, at der ikke
fandtes en eneste gravsten i kirken, idet de ved en
‘vandalsk restauration’ i første halvdel af århundredet
var blevet bortsolgt.345 De ved restaureringen påtrufne
gravsten blev indmuret i tårnrummet og ligkapellets
vægge.346
I det følgende er som †gravsten kun medtaget dem,
som ud fra oplysninger i regnskaberne kan knyttes til
et personnavn. Da gravsten som nævnt blev genanvendt, kan det ikke udelukkes, at nogle af de beskrevne
er identiske.

Middelalderlige grave
1-2) I forbindelse med udgravningerne i kirken
2003 blev der fundet to uforstyrrede, middelalderlige grave tæt op ad fundamenterne til †triumf
muren (s. 289).347
Mindetavler
1) 1912, over Albert Holm, »kirkens organist fra
januar 1895 til hans død 2 april 1912«. Af indskriften fremgår, at monumentet er sat af venner
i menigheden. Sort marmor, 69×46 cm, indskrift
med fordybede versaler, udfyldt med guld. Indmuret i skibets vestvæg over orgelpulpituret.
2) ( Jf. fig. 41), 1916, over Rasmus Prip, *4. nov.
1828, †2. juni 1916, sognepræst 1870-1905. Lys
marmor, 41×66 cm, indskrift med fordybede
versaler, udfyldt med guld. Oprindelig indmuret
i den vestlige pille i bueåbningen til søndre korsarm.Ved restaureringen 2003-04 indmuret i den
østlige pille sammesteds.198
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3) 1609, over Jesper Hansen Randulf, rådmand,
†20. dec. 1593, og hustru Maren Hansdatter, †6.
aug. 1602; hun blev 1596 gift med borgmester
Poul Pedersen. Indskriften afsluttedes med et
skriftsted: »Døden er Dødsens Maal er alle Menniske forelagt, men Dødens time er skiult Syr.
41«. Epitafiet var ophængt på nordvæggen i skibet lige ved prædikestolen.350
4) 1610, over Bærent (Bernt) Jørgensen, rådmand, og hustru Anne Bærents. Af indskriften
fremgik, at parret lod epitafiet opsætte nævnte år:
»Gud til Ære Kircken til beprydelse og Dennem
og Deres Børn til ihukommelse«. Indskriften afsluttedes med et skriftsted: »2 Cor 5 Os bør alle at
aabenbares for Christi Domstoel« (2 Kor. 5,10).
Ophængt i søndre korsarm.350
5) O. 1677, over Philip Ferdinand von Hasenbein, †14. okt. 1677, 16 år gammel, søn af Heinrich von Hasenbein, kaptajn i det højgrevelige
Bentheimb Edenburgischen regiment.351
†Epitafium(?). O. 1630, over Niels Iversen og
hustru Abel »Nissis« (Nielses?) (jf. †begravelse nr.
7 og †gravsten(?) s. 375). Nævnte år blev det tilladt at opsætte en tavle over parret på pillen over
for prædikestolen.19 Det vides ikke, om det skete.
Gravsten og -fliser

†epitafier

1) (Fig. 95), romansk, af rødgrå granit, 144×42,5
cm, med indhugget processionskors, der står på
et rektangulært postament. Stenen er fundet sydvest for kirken ved afgravning på kirkegården i

1) 1579, over Georgii Scholdii ( Jørgen Skiold),
sognepræst, †1547. Epitafiet, med latinsk indskrift, var rejst af afdødes søn.348 Det var opsat i
korets nordside, men synes nedtaget før 1755.349
2) O. 1609, over Jørgen Jespersen, sognepræst
i Svindinge i 36 år, †11. okt. 1609, med hustru
og børn. Af indskriften fremgik, at epitafiet var
bekostet af afdøde, Gud til ære og kirken til pryd.
Indskriften sluttedes med et skriftsted på latin: »1
Thess 4. Christi Resurrectioni nostrorum Corporum Resurrectionem annectit Jehova« (1 Tess.
4. Til Kristi genopstandelse har Jehova knyttet
vores legemers genopstandelse). Ophængt på skibets nordvæg.350

Fig. 96. Gravsten nr. 2, romansk (s. 371). Foto Rikke
Ilsted Kristiansen 2011. – Tombstone no. 2, Romanesque.

Fig. 95. Gravsten nr. 1, romansk (s. 370). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Tombstone no. 1, Romanesque.
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Fig. 97a-b. Gravsten nr. 3, o. 1470, over væbner Anders Madsen Bølle og hustru Katerina Svendsdatter (s. 371).
a. Tegning af Søren Abildgaard 1761. b. Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2011. – Tombstone no. 3, c. 1470, of the squire
Anders Madsen Bølle and his wife Katerina Svendsdatter. a. Drawing by Søren Abildgaard, 1761.

forbindelse med hovedrestaureringen 1884178 og
derpå indmuret i ligkapellets (dvs. dåbsværelsets)
vestvæg nord for vinduet.
2) (Fig. 96), romansk, af rødgrå granit, 39,5×39
cm. Kun den øverste del af stenen med et indhugget Georgskors er bevaret. Indsat i kampestensdiget om kirkegården ud mod Torvet, vest
for trappen.352
3) (Fig. 97a-b), o. 1470, vist nok over Anders
Madsen Bølle, væbner til Nakkebølle, og hustru
Katerina Svendsdatter. »hic iacet … […]mam armiger … bolle cum uxsore suua kateri(n)a swe(n)
s dother … lxx« (Her hviler … væbner … Bølle
… med sin hustru Katerina Svendsdatter … 70)
( Jensen, Gravsten, nr. 88).353

Grå kalksten, 206×116 cm, stærkt ødelagt,
revnet på langs og indskriften næsten helt udvisket. Latinsk indskrift med minuskler, anbragt
som randskrift. I hjørnerne er medaljoner med
evangelistsymboler med skriftbånd, mens stenens
flade udfyldes af to hjelmkronede våbenskjolde,
det nederste vandret delt.354
Stenen henføres af Chr. Axel Jensen til et fynsk
eller sjællandsk provinsværksted ( Jensen, Gravsten
I, 44).
	Oprindelig i †Klosterkirken,355 men ved dennes nedrivning 1828 overført til Vor Frue Kirke,
hvor den henlagdes inden for våbenhusdøren.356
Ved hovedrestaureringen 1884 blev den indmuret i ligkapellets nordvæg,357 og ved dettes om-
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Fig. 98. Gravsten nr. 4, 1598, over Axel Kruckow og
hustru Anne Friis (s. 372). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Tombstone no. 4, 1598, of Axel Kruckow and his
wife Anne Friis.

bygning til dåbsværelse 1980 blev den udtaget og
hensat (dog omvendt) i kælderen.
4) (Fig. 98), 1598, over Axel Kruckow og hustru
Anne Friis (Jensen, Gravsten, nr. 745). Stenen er
lagt af parrets datter, Mette Axelsdatter Kruckow.358
Gravflise af grå kalksten, 50×48 cm, med spor af
sekundær bronzering.359 Indskrift med reliefversaler. Fire medaljoner med våbenskjolde udfylder
næsten hele flisens flade, i venstre side Kruckow
samt bogstaverne »AK F« (Axel Kruckows Far)
og Bild samt »AK M« (Axel Kruckows Mor), i
højre side Friis (af Hesselager) med bogstaverne
»F AFF« (Fru Anne Friis’ Far) og Skinkel samt
»FA FM« (Fru Anne Friis’ Mor). Midt på stenen et Jesumonogram, og over dette et krucifiks, under det årstallet »1598«. Allernederst er
en rulleværkskartouche med indskrift: »Dig og
mig bevare Gvd evindelig: F M A D (Fru Mette
AxelsDatter)«.
Stenen henføres af Chr. Axel Jensen til den såkaldte Odense Anonym (Jensen, Gravsten II, 95).360
Flisen, der antagelig har ligget over en begravelse i kirken, er indmuret i tårnrummets sydvæg.
Forud for restaureringen 2003-04 var over den

opsat to †kistebeslag af bly, et kerubhoved og en
strålekrans, fastgjort til muren med søm (jf. ikke
stedfæstede †kistebeslag nr. 3-4).361
5) (Fig. 99), o. 1618, over Ol[vf] (Oluf) G[aa]s til
Wixtrvp (Vejstrupgård), †langfredag (3. april) 1618,
og hustru Magdalena (Magdalene) Sandb[erg],
†
(jf. †begravelse nr. 1).
Figursten af grå kalksten, 226×134 cm, med
spor af sekundær bronzering.359 Indskrift med
reliefversaler, anbragt som randskrift (delvis udvisket). Figurfeltet krones af en våbenfrise, som er
delt i to ved et træ, med de afbildede personers
hjelmprydede våbenskjolde. I det venstre felt ses
Oluf Gaas’ fædrene og mødrene våben (tv. Gaas,
th. med en pil og to stjerner samt hjelmprydelse i form af en kurv med tre pile), i det højre
Magdalene Sandbergs mødrene [!] og fædrene
våben (tv. Akeleye, th. Sandberg).362 Ægteparret
står under en dobbeltarkade, som i midten hviler
på en kerubhovedkonsol, i siderne på volutkonsoller; sviklerne udfyldes af kerubhoveder. Oluf
Gaas er vist barhovedet med bølget skæg. Han er
iklædt rustning samt en lille pibekrave og fatter
med venstre hånd om et stort slagsværd; hjelmen
ligger ved hans ben, delvist skjult bag hustruen.
Hendes rundkindede ansigt indrammes af en
broderet og perlebesat konehue og pibekrave.
Hun bærer lang, åbenstående, ærmeløs overkjole
hvorunder knappet kjoleliv og langt skørt; herunder anes hendes tåspidser. Om halsen har hun
flere kraftige kæder, en af dem med korsvedhæng,
og fingrene er smykket med ringe.
Stenen lå oprindelig over familiens begravelse
i koret (nr. 1), hvor den endnu var synlig 1830.363
Formentlig blev den overdækket i forbindelse med de følgende års omlægninger af gulvet.
Genfundet ved hovedrestaureringen 1884 og ind
muret i tårnrummets nordvæg.364
6) (Fig. 100), 1631, over Mergrete (Margrete)
Hansdater (Hansdatter), Hans Fickes (Ficks) datter, †3. marts 1631.
	Rød kalksten, 70×51 cm, stenens hjørner er
beskadiget, og den er revnet på tværs. Indskriften
med fordybede versaler udfylder næsten hele fladen. I hjørnerne er indridsede muslingeskalsornamenter. Over indskriften et Jesumonogram »IHS«,
under den flankerer årstallet 1631 en medaljon
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Fig. 99. Gravsten nr. 5, o. 1618, over Oluf Gaas (†1618) og hustru Magdalene Sandberg (s.
372). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tombstone no. 5, c. 1618, of Oluf Gaas (†1618) and his
wife Magdalene Sandberg.

373

374

svendborg · VOR FRUE KIRKE

1816, og hustru Kirstine, f. Clemmensen, *16.
okt. 1750, †3. maj 1817. Indskriften afsluttes af et
mindevers:
»Her, to Ædle lagde,
Deres Wanderstav
Støvet atter bragde
Larven det dem gav
Af sit trange Fængsel
Svang sig Aanden ud
Med en hellig Længsel
Op mod Werdners Gud
Salig der I nyder
Rene Aanders Lyst
Og Iert Minde gyder
Weemod i vort Bryst«.

Fig. 100. Gravsten nr. 6, 1631, over Margrete Hansdatter (†1631) (s. 372). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– Tombstone no. 6, 1631, of Margrete Hansdatter (†1631).

hvori et skjold med bomærke og initialerne »HF«
og »SRD«,365 formentlig for afdødes forældre.
Stenen må oprindelig have ligget i kirkens gulv.
Formentlig 1884 indmuret i ligkapellets vestvæg
under vinduet.
7) (Fig. 101), 1731, over (Magda)lena Ia(cobs
datter) ( Jacobsdatter), *9. nov. (…), g.m. købmand (og kirkeværge), Mads (Andersen) i 29 år,
†17. ju(ni) (1731) (jf. †lysekrone nr. 3, †begravelse nr. 4).19
	Rød kalksten, 141×48 cm. Venstre side af stenen er afhugget, og den er revnet på tværs. Indskriften med reliefversaler udfylder hele fladen.
I hjørnerne er kerubhoveder og på midten en
cirkel med et Jesumonogram, nederst et kranium
og krydslagte knogler.
Stenen blev 1731 lagt på ægteparrets gravsted i
koret.366 Formentlig 1884 indmuret i ligkapellets
vestvæg syd for vinduet.
8) (Fig. 102), o. 1816, over Lauritz Graae, eligeret borger og købmand, *15. febr. 1747, †8. juni

	Rød kalksten med indfældede reliefornamenter af hvidt marmor, 149×111 cm. Indskrift med
fordybede versaler. I hjørnerne er små medaljoner med stjerner, nederst en halvcirkulær plade
med et håndtryk.
Stenen lå oprindelig på kirkegården.126 Opsat
mod tårnrummets østvæg nord for døren til skibet.
†Gravsten og -fliser. 1) Genanvendt 1680, formentlig med sekundær indskrift over Jørgen Jørgensen.Ved hans død erhvervede enken en gravsten, som lå ‘neden i kirken’ og lod den lægge på
parrets gravsted i koret (†begravelse nr. 2).19
2) Genanvendt 1680, formentlig med sekundær indskrift over kirkeværge Christen Caspersen. Stenen lå allerede på gravstedet, da enken
købte det.19
3) O. 1733, over rådmand Simon Poulsens enke, †1733. I skibet.20
4) O. 1740, over Dominicus Hansen, †1740. I
nordre korsarm.20
5) O. 1741, over Peder Groths hustru, †1741. I
skibet.20
6) O. 1742, over Gomme Gommesen, †1742. I
skibet.21
7) O. 1749, over kirkeværge Cort Hellevads
enke, Else, †1749. En flise, der blev lagt på hendes
gravsted i skibet.20
8) O. 1753, over prokurator Jens Nyborgs hustru, †1753. I skibet.19
9) Før 1760, over Karen Andersdatter, †1760,
samt hendes allerede afdøde, forrige ægtemand.
Karen Andersdatters enkemand, Lorentz Glar-
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mester (jf. †stjerne s. 366), betalte for, at stenen,
som lå på den forrige ægtemands grav, blev flyttet
til hendes grav i nordre korsarm.19
10) O. 1765, over købmand Hans Christian
Gommesens hustru, Karen Ernstdatter, †1765.
Stenen kostede 30 rigsdaler. I skibet.367
11) Genanvendt 1767, over Peder Quists hustru. Stenen lå oprindelig i Skt. Nikolaj Kirke (s.
217). I skibet.20
12) O. 1768, over Peder Groth, †1768. Stenen,
der blev lagt i skibet, kan muligvis være identisk
med nr. 5.20

Fig. 102. Gravsten nr. 8, o. 1816, over købmand Lauritz Graae (†1816) og hustru Kirstine (†1817) (s. 374).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tombstone no. 8, c. 1816,
of the merchant Lauritz Graae (†1816) and his wife Kirstine
(†1817).

Fig. 101. Gravsten nr. 7, 1731, over Magdalena Jacobsdatter (†1731) (s. 374). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Tombstone no. 7, 1731, of Magdalena Jacobsdatter (†1731).

13) O. 1775, over Claus Jacob Clausens hustru,
Ingeborg Hansdatter Brandt, †1775. Uvis placering.368
14) O. 1784, over Niels Graae, †1784. I skibet.369
15) O. 1784, over Niels Maagaards hustru,
†1784. I skibet.20
16) O. 1786, over kirkeværge Claus Jacob
Clausens lille søn, †1786. Uvis placering, muligvis identisk med nr. 13.20
17) O. 1789, over Niels Groth, †1789. Uvis placering.21
18) O. 1792, over Niels Clemmensen, †1792,
‘en stor stenflise’.21
19) O. 1793, over Poul Trochmans hustru, †1793.
En lille stenflise, som blev lagt ‘i den lille gang’.21
†Gravsten(?). O. 1630, over Niels Iversen og
hustru Abel »Nissis« (Nielses?). Dette år blev det
tilladt at lægge en sten på parrets gravsted (jf.
†epitafium(?) s. 370 og †begravelse nr. 7).19
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†Begravelser
Oversigt. Som det var tilfældet i andre købstadskirker,
fandtes i Vor Frue Kirke et stort antal eftermiddelalderlige begravelser i form af murede grave eller jordfæstegrave.
I sin indberetning fra 1755 anførte sognepræst Gregers Hiort, at der ikke var nogen af begravelserne, der
var værd at omtale, på nær en i koret, som da tilhørte
generalmajor Stürup (nr. 1).17 Af kirkens regnskaber
fremgår, at der fandtes i hvert fald tre murede begravelser mere i koret samt en i sydsiden af skibets østfag lige
uden for korgitteret (nr. 2-5). Dertil kommer endnu
to, hvoraf den enes beliggenhed er ukendt (nr. 6), mens
den anden muligvis har ligget i nærheden af prædikestolen (nr. 7). Der kan ikke redegøres nærmere for omstændighederne omkring begravelsernes indretning,
ligesom det ikke kan udelukkes, at kirken har rummet
flere murede begravelser end de her anførte.369
De mange jordfæstegrave fordelte sig over hele kirken. Flest fandtes i midtskibet, efterfulgt af henholdsvis
nordre og søndre korsarm, men der var også begravelser
i tårnrummet, under orglet og ved døren til våbenhuset.
Indimellem blev et stolestade taget ned og genopsat, når
nogen skulle begraves, f.eks. i 1702, da Thomas Brun
betalte for sin hustrus begravelse under en stol i søndre
korsarm. I 1734 blev Anne Tolders nedsat under stolene
i nordre korsarm, og i 1735 betalte Niels Lemb for jord
til sit barn under sin hustrus stol i søndre korsarm.20
1682 blev taksterne for begravelser fastsat som følger:
Et voksent lig i koret kostede 20 rigsdaler, et barn under fem år 5 rigsdaler. I skibet fra korgitteret til tværgangen ved våbenhuset samt i korsarmene var prisen
henholdsvis 10 og 3 rigsdaler, og i tværgangen fra våbenhuset til tårnet henholdsvis 6 rigsdaler 4 mark og 2
rigsdaler. I tårnrummet måtte en voksen betale 4 rigsdaler, et barn 1 rigsdaler. Tilladelse til at lægge en gravsten på gravstedet kostede 4 rigsdaler.370 I nogle tilfælde
bevilgedes gratis begravelse i kirken. Således blev Claus
Storgaard og hustru 1582 lovet fri begravelse i forbindelse med salg af et hus til kirken, og 1601 fik Detlev
Sested og hustru som nævnt ovf. ret til fri begravelse
som tak for, at de havde skænket prædikestolen.19 Fra
1700-tallet kendes flere eksempler på, at også kirkeværgerne fik fri begravelse i kirken, deriblandt Cort Hellevad i 1714, Niels Andersen i 1733 og Hans Christian
Gommesen i 1773.20 Formentlig har kirkens præster
nydt det samme privilegium, sådan som det er bevidnet
om sognepræst Poul Jacobsen Langeland i 1729. To år
senere, i 1731, blev hans enke Ellen nedsat i en jordfæstebegravelse ‘i alterfoden’ (dvs. under alterskranken).371
Den sidste begravelse inde i kirken synes at have fundet
sted i januar 1805, da Hans Kaas blev gravsat.19
Ændringer og istandsættelser. 1705 blev nogle knogler
taget ud af †benkisten (muligvis identisk med †benhus
s. 270) og genbegravet på kirkegården.372 Nedsunkne

grave blev jævnligt repareret, f.eks. i 1710, da kirken
betalte Rasmus Bertelsen for at tage stenene af to grave,
der var sunket, fylde efter og lægge dem på igen.21 Mod
slutningen af 1700-tallet aftog interessen for at blive
begravet i kirken, og 1785 var i hvert fald tre af de murede begravelser i koret hjemfaldne til kirken, som lod
dem reparere med egetømmer og -planker.19
1805 blev begravelser inde i kirken forbudt. Efterfølgende blev gravene fyldt op, nogle af dem i 1847, da der
blev lagt nyt gulv ‘i altergangen’ (jf. s. 311). I forbindelse
med udgravningen til kælder 1884 fandt man fem murede grave, de fire i koret (nr. 1-4) og den femte umiddelbart udenfor (nr. 5) (jf. fig. 23).373 Endvidere påtraf
man to skeletter, hvoraf det ene lå lige foran alteret (fig.
23 nr. 6). Det andet, der ifølge traditionen skulle være
liget af hertug Abel (†1279), og som 1828 var blevet
overført fra †Klosterkirken, lå i korets sydside (fig. 23
nr. 7).374 Ved udgravning i skibets østfag i forbindelse
med restaureringen 2003-04 påtraf man et stort antal
skeletdele fra forstyrrede grave.347
I det følgende beskrives de murede begravelser, der
kan identificeres ud fra oplysningerne i regnskaberne
samt Ove Petersens beretning fra 1886, først begravelserne i koret og skibets østfag, derpå de ikke stedfæstede begravelser.375 De under begravede anførte
datoer er, hvor andet ikke er nævnt, den dato, hvor
betalingen for begravelsen er indført i kirkens regnskaber. De mange jordfæstegrave er ikke beskrevet, og
oplysninger om disse må søges i regnskabsbøgerne.

MUREDE BEGRAVELSER
1) Oluf Gaas’ og Magdalene Sandbergs begravelse. I
korets sydøsthjørne nær alteret (jf. fig. 23 nr. 4).
1589 fik Oluf Gaas og hustru Magdalene Nielsdatter Sandberg et lejersted i kirken ‘sønden op til
højalteret’ til gengæld for at have testamenteret noget jord til kirken.19 Graven var dækket af en sten
(gravsten nr. 5), og på korets sydvæg over begravelsen var malet tre våbenskjolde, det ene for Gaas, de
to andre uidentificerede (jf. †kalkmalerier s. 320
og fig. 54). Begravelsen tilhørte siden kaptajn Emmeke von Deden, men 1755 betegnedes den generalmajor (Georg Christopher) Stürups begravelse.376 1753 blev den repareret.19 Ved hovedrestaureringen 1884 konstateredes, at graven indeholdt
to hensmuldrede kister, hvis indhold blev lagt i en
kiste, der blev gravet ned i korets højre side.377
Begravede: Oluf Gaas †1618; hans hustru, Magdalene
Sandberg; muligvis to sønner af Corfitz Huitfeldt, Corfitz og Erik, begge †1632;378 kaptajn Emmeke von De-

†begravelser · murede begravelser

dens datter, Anne Dorethe Cathrine, 27. marts 1709;379
Emmeke von Dedens hustru, Christiane Marie Stürup,
22. juli 1727 (søster til generalmajor Stürup);379 Emmeke von Dedens søn, Hans Jørgen, 24. nov. 1730;379
generalmajor Stürups mor, Cathrine Arn (Emmeke
von Dedens svigermor), 21. dec. 1731, 84 år gammel.

2) Jørgen Jørgensens begravelse. I koret foran alteret
(jf. fig. 23 nr. 2 eller 3). Han døde 1680, og enken
erhvervede en gravsten, som lå i kirken, og lagde
den på graven (†gravsten nr. 1). Ved hendes død
1683 bestemtes, at graven ikke måtte åbnes i 50
år.19 1699 blev begravelsen repareret med fire egedeller,19 og 1731-32 udførte Daniel Snedker tilsvarende arbejde.20 1739 købte Melchior Didrik Thomassen begravelsen for 50 rigsdaler.20 1884 konstateredes, at graven var tømt og opfyldt med jord.98
Begravede: Jørgen Jørgensen 16. maj 1680; hans enke, Anne, 25. jan. 1683; Melchior Thomassens hustru,
Anna Catharina Svendsdatter, 28. nov. 1738; Melchior
Thomassens datter 19. maj 1747; Melchior Thomassen
19. okt. 1769.

3) Knud Knudsens begravelse. I korets nordøsthjørne
under skriftestolen (jf. fig. 23 nr. 1); hvælvet. Erhvervet 1708 for 50 rigsdaler.20 1740 købte Mads
Jørgensen Graae begravelsen for 20 rigsdaler.20
1884 blev begravelsen åbnet. Den indeholdt adskillige hensmuldrede kister, hvis indhold blev lagt
i en mindre kiste, der blev nedsat ved sakristidøren,
samt nogle ulæselige og fortærede metalplader.377
Begravede: Knud Knudsen 1708; Mads Graaes første
hustru 25. okt. 1755; Mads Graae 25. juli 1768, hans
enke, Anna Munch, 28. nov. 1771.

†Kiste, 1771, tilhørende Mads Graaes enke,
Anna Munch. Fundet ved indlægning af en varmeledning 1913 og derpå atter nedgravet.357
†Kisteplade, 1771, over Anna Munch, *29. dec.
1689 i Bistaarup, datter af en regimentsskriver, 1°
g.m. Niels Herrested på Rakenæs i Norge 1718,
‘som lå 15 år stedse ved sengen’, deres ægteskab
varede i 18 år; 2° g.m. Ditlef Bugge, ‘som kom
siden her til landet og døde i Skt. Jørgensgård’; 3°
g.m. Mads Graae 1756. Hun ‘gik al køds gang her
i Svendborg’ 17. nov. 1771, 82 år gammel, ‘ved en
salig og rolig død som en slutning på al verdens
herlighed og besværlighed’.380
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Pladen, der var af bly, blev henlagt i et †benhus
ved kirken (s. 270), ‘hvor der skal findes forskellige ting af historisk og antikvarisk værdi’.357
4) Kirkeværge Mads Andersen Bangs begravelse. I koret nær alteret (jf. fig. 23 nr. 2 eller 3) (jf. †lysekrone nr. 3). Mads Andersen købte begravelsen
1714 for 16 rigsdaler og afstod samtidig fra det
gratis lejersted, han som kirkeværge havde krav
på.19 1731 blev der lagt en ny sten på gravstedet
(gravsten nr. 7).20 1737 blev begravelsen repareret,
idet der blev lagt fire stolper omkring den og 12
deller samt fyrrebjælker ovenpå.Arbejdet blev udført af Peder Murermester og en snedker.20 1739
købte kirkeværge Niels West begravelsen for 40
rigsdaler.20 1773 og 1779 blev den repareret; den
var da hjemfalden til kirken.20 1884 konstateredes,
at graven var tømt og opfyldt med jord.98
Begravede: Kirkeværge Mads Andersen Bang 1714;
hans hustru, Magdalena Jacobsdatter, †17. juni 1731;
Magdalena West 26. sep. 1763 (i forbindelse med begravelsen skænkede hun 100 rigsdaler til kirken).21

5) Niels Hansens begravelse. I skibets østfag lige uden
for korsdøren (jf. fig. 23 nr. 5). 1692 blev Niels
Hansen nedsat i begravelsen, hvor også hans hustru
lå.19 1702 blev den repareret med 4 egebjælker og
31 egedeller, som blev lagt over den.20 1727 tilhørte begravelsen parrets datter, Hedvig, enke efter Niels Clausen (jf. †kalkklæde s. 337 og †messeskjorte nr. 1).20 1743 købte kirken begravelsen
for 22 rigsdaler, men solgte den kort efter til farver
Henrik Paulin Topp og hustru for 40 rigsdaler med
en løbetid på 50 år efter den sidst afdøde. Den var
stærkt brøstfældig, og måtte ved overtagelsen repareres for mere end 12 rigsdaler.20 1765-66 var den
‘ganske forfalden’ og blev istandsat med fire bjælker
samt brædder; 1768 blev den atter repareret.20 1884
konstateredes, at graven var opfyldt med jord.98
Begravede: Niels Hansen 16. dec. 1692; hans enke,
Anne, 23. maj 1727;379 Kaptajn Waldorph og hustru
1743; farver Henrik Paulin Topp 7. febr. 1756 (ved begravelsen skænkedes et par vokslys til kirken); tolder
Streichels enke 17. nov. 1770.

6) Borgmester Poul Skrivers begravelse. Uvis beliggenhed. 1614 modtog kirken 40 mark for be-
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gravelsen, og det blev aftalt, at der skulle betales
yderligere 20 mark, når hans enke, Maren Nielsdatter, blev nedsat.19
Begravede: Borgmester Poul Skriver 1614.

7) Niels Iversen og hustru Abels begravelse. 1630 modtog kirken 120 sletdaler for begravelsen, der formentlig blev dækket med en gravsten (†gravsten(?)
s. 375). Den lå muligvis i nærheden af prædikestolen, idet der blev givet tilladelse til at opsætte en
tavle på pillen over for denne (jf. †epitafium(?) s.
370). Graven måtte ikke åbnes for andre i 40 år.19
Ikke stedfæstede †kistebeslag. 1) O. 1626, kisteplade
over ‘fru Sparre’, formentlig Karen Sparre, (†1626).
Fundet ved hovedrestaureringen 1884 i en begravelse sydøst for alteret (†begravelse nr. 2 eller 4).381
2) Formentlig 1600-1700-tallet, fragmenter
af kisteplader. Fundet i en stor grav i sydsiden,
umiddelbart op til alteret, der kun indeholdt jord
med brudstykker af metalplader (†begravelse nr.
2 eller 4). Indskrifterne kunne læses, men gav ingen samlet mening.382
3-4) Formentlig o. 1650-1750. To kisteornamenter af bly, udformet som et kerubhoved og
en strålekrans, var indtil restaureringen 2003-04
opsat over Axel Kruckows og Anne Friis’ gravflise fra 1598 (nr. 4), der (sekundært) er indmuret i
tårnrummets sydvæg.198 Beslagene har dog næppe
forbindelse til de på gravflisen nævnte personer.383
gravudstyr
*Lyse- eller mindeskjold (fig. 103), 1849, over Ludvig Nicolai Sørensen, skomagermester, soldat i 3.
jægerkorps, faldet for fædrelandet ved Fredericia 6.
juli 1849. Af jernblik, 59×43 cm, skjoldformet med
knop foroven og et snoet bånd langs kanten. Rødmalet med hvidt kors, hvorpå indskrift med sort
skriveskrift; foroven ses skulderpartiet af en rustning. Skjoldet, der oprindelig var monteret på alterlyset, var til 1884 ophængt på østvæggen ved siden
af alteret sammen med en pendant (†nr. 5) (jf. fig.
66). I Svendborg Museum (SOM inv.nr. 15.197).384
†Lyse- eller mindeskjolde. 1-2) 1840 fik Hans Fr.
Trabolt betaling for at have malet to ligplader i
anledning af Frederik VI’s død.19

Fig. 103. *Lyse- eller mindeskjold, 1849, over skomagermester og soldat Ludvig Nicolai Sørensen (†1849)
(s. 378). I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen
2011. – *Candle shield or memorial shield, 1849, in memory
of the master shoemaker and soldier Ludvig Nicolai Sørensen
(†1849).

3-4) 1848 fik Hans Fr. Trabolt betaling for at
have malet to plader til alterlysene med kong
Christian VIII’s navnetræk og for to kroner til at
sætte på pladerne.21
5) 1849, svarende til førstnævnte og sammen
med dette ophængt på østvæggen ved alteret (jf.
fig. 66). Formentlig identisk med et ikke nærmere beskrevet mindeskjold, der er registreret i
Svendborg Museum (SOM inv.nr. 26.459), men
som tilsyneladende er bortkommet.385
(†)Kirkegårdsmonument
O. 1855, over Niels Graae, premierløjtnant, overkystbefalingsmand på Langeland 1807-14 og
skibsreder, ridder af Dannebrog, *2. okt. 1772, †4.
maj 1855, og hustru Gertrud Graae, f. Hjortholm,
*24. sep. 1780, †24. febr. 1846.
Tavle af sort, poleret granit, 82×52,5 cm, med
indskrift med fordybede versaler. Monumentet,
der endnu 1919 fandtes på kirkegården ved kirken,386 er hensat i kælderen.
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kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr. Svendborg Amt s. 61-64.
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RIGSARKIVET (RA). Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1. kontor. Journalsager E 799 (1853); P
748 (1863); HH 1423 (1882).

NATIONALMUSEET (NM). Bygning: Otte blade med plan, opstalter, tværsnit ved O. Petersen
1882. – Tre blade med tryk af opmålinger af spir
ved Andreas Jensen 1935. – Syv blade med tryk af
forslag til restaurering ved Clausen & Weber 200203. Kalkmalerier: Aftegning (akvarel) af kalkmalerier
ved Jacob Kornerup 1884. Gravminder: Gravsten ved
Søren Abildgaard 1761. – Gravsten ved Jacob Kornerup 1884.

LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Fyns Stiftsøvrigheds arkiv: Svendborg Vor Frue Kirkes regnskaber
1701-1876 (Stiftsøvr.ark. Rgsk.). Kirkeinspektionsarkivet:
Svendborg Vor Frue Kirkes regnskaber 1569-1788,
1798-1886 (Kirkeinsp.ark. Rgsk.). – Indkomne breve
1709-1882 (Kirkeinsp.ark. Indk. breve). Menighedsrådsarkivet: Kirkeprotokol 1855-1914 (Menighedsrådsark. Kirkeprot.). – Synsprotokol 1891-1990 (Menighedsrådsark.
Synsprot.). Den kgl. bygningsinspektør. Sager vedr. kirkebygninger på Fyn 1915-25 (KglBygnInsp.ark. Kirker
på Fyn). Sunds Herreds Provstiarkiv: Register over kirkernes indkomster 1576 (Sunds Hrds. Provstiark. Reg.
over indk.). – Liber copiarum 1565-1813 (Sunds Hrds.
Provstiark. Liber copiarum). – Kirkeregnskaber 164575 (Sunds Hrds. Provstiark. Rgsk.).
SVENDBORG BYHISTORISKE ARKIV. Vor Frue
kirke.
KIRKENS ARKIV. Synsprotokol 1991 ff. – Vor Frue
Kirke.
KONGELIGE BIBLIOTEK (KB): GKS 2351. 4º.
Udskrift af Præsteskabets i Fyens Stift Antegnelser om
Kirkerne i Fyen og underliggende der i Stiftet, for
det meeste samlede og indgivne til Stiftets Øvrighed
1706-07, med nogle faae Tegninger af Gravsteder og
Vaabener.
NATIONALMUSEET (NM). Håndskriftsamlingen: Lau
ritz Pedersen Næraae, Noget liidet angaaende Svendborg
og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke, 1771 (Næraae). Notebøger: N. L. Høyen VIII, 1 (1830). Indberetninger mv.:
J. Kornerup 1884 (kalkmalerier og gravminder). Ove
Petersen 1886 (hovedrestaureringen 1884). Chr. Axel
Jensen, udateret (gravminde). Karl Søndergaard Nielsen 1996 (inventar). Forslag til indvendig istandsættelse ved arkitektfirmaet Clausen & Weber 2002. Lise
Thillemann 2003 (kalkmalerier). Besigtigelsesrapport
(usigneret) 2003 (gravminder).

KONGELIGE BIBLIOTEK (KB). Bygning: Et blad
med to skitser henholdsvis af østfacaden af kor, sakristi
og søndre korsarm og af nordfacaden af skib og nordre
korsarm ved J. G. Burman Becker.
DANMARKS KUNSTBIBLIOTEK. Bygning:Ti blade
med planer, opstalter og farvelagte skitser af Wessels
trappe ved Andreas Jensen 1920. – Ti blade med planer, opstalter, snit og detaljer af spir ved Andreas Jensen
1935.
SVENDBORG MUSEUM (SOM). Bygning: Tre blade med udgravningsplaner ved Per O. Thomsen 2003.
KIRKENS ARKIV. Bygning: Tre blade med tryk af
opmålinger af spir ved Andreas Jensen 1935.
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Kjøbstæd med Grundtegning, Odense 1823. – Johannes
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Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen med
bidrag af Sven Rask. Beskrivelse af kirkens omgivelser
og bygning, kalkmalerier og glasmalerier ved Marianne Goral Krogh Johansen. Inventar og gravminder ved
Rikke Ilsted Kristiansen med bidrag af Ole Beuchert
Olesen (orgler m.m.). Arkivalielæsning ved Line Bonde,
Cecilie Bønnelycke, Kristoffer E. Christensen, Svend
Clausen og Nicolai Petersen m.fl. Oversættelse fra latin ved Peter Zeeberg. Oversættelse fra tysk ved Vibeke Winge. Oversættelse til engelsk ved James Manley.
Korrekturlæsning ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen
afsluttet oktober 2011.

noter
1

Ifølge Næraae 5 havde kirkens beliggenhed givet anledning til talemåden ‘det er alle folk imod at gå til
Frue Kirke’, fordi det er imod bakken at gå op til den.
2
DiplDan 2, XII, nr. 24. I dokumentet nævnes ‘begge
vore sognekirker’ (»ecclesiis nostris parocchialibus«),
hvorved hentydes til Skt. Nikolaj og Vor Frue kirker,
jf. også s. 75. Om de to kirkers indbyrdes status, jf. s.
67 og ndf.
3
DiplDan 2, XII, nr. 24.
4
Tidligst nedskrevet i et digt fra o. 1630, der var malet
på væggen i kirken (†kalkmaleri nr. 4); jf. også Resen,
Fyn 245 f.; MarmDan 233; DaAtlas VI, 782; Næraae 5
f.; Begtrup 54.
5
Hans Krongaard Kristensen, »Sct. Nicolai Kirkes
middelalderlige bygningshistorie«, Svendborg Sct. Nicolai, Kaare Lund Rasmussen (red.), Gylling 2008, 30.
6
Krongaard Kristensen 2008 (note 5), 31.
7
Krongaard Kristensen 2008 (note 5), 28 ff.
8
Reinholdt 87. Rådhuset blev nedbrudt 1830, jf. Helle
Reinholdt, »Fisketorvet i Svendborg – en identifikation«, Hikuin 7, 1981, 33 ff. Jf. også s. 270.
9
Reinholdt 88.
10
DaAtlas VI, 780.
11
Blandt de ejendomsgaver, kirken modtog, var halvparten af en gård i Bagergade, som Jes Tørckelsen i
Tved 1467 pantsatte til kirken som sjælegave (FyAktst
I, 105). 1470 gav Bodil Westfals en gård i sognet (Repert 2, nr. 2741), og 1474 omtales en ‘del’ af en gård,
skænket som sjælegave af en vis Cecilie (Repert 2, nr.
3496). En testamentarisk gave på 6 skilling blev 1499
doneret af sognepræsten i Ollerup, Per Madsen, og
hans mor, Bodil Madsdatter (FyAktst I, 111), og 1498
skænkede Hans Byrryess halvparten af en gård i Hulgade (ÆldDaArkReg V, II, 1042). Reinholdt 94 f. opgør,
at kirken i anden halvdel af 1400-tallet havde rettigheder i seks gårde og huse i byen samt et antal boder og
et jordstykke. I denne opgørelse indgår gods, som lå til
altrene. I oversigten over Vor Frue Kirkes ejendomme
er desuden fejlagtigt medregnet det gods, som lå til det
såkaldte Kalentealter i Skt. Nikolaj Kirke (s. 78).

12

FyAktst I, 118 ff.
Jacob Madsen 196 f.
14
KirkehistSaml V, 3, 285.
15
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; RA.
DaKanc. D 24. Fynske og smålandske tegnelser (24.
april 1741).
16
RA. DaKanc. D 24. Fynske og smålandske tegnelser
(24. april 1741).
17
KB. Kallske saml 377. 4°.
18
LAFyn. Bispeark. Sunds Hrds. breve.
19
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
20
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
21
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
22
HofmFund VI, 57. RA. DaKanc. D 24. Fynske og
smålandske tegnelser; Begtrup 66.
23
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Vor
Frue Kirke bidrog også til vedligeholdelsen af den danske skole, som i 1741 indrettedes i den nedlagte latinskoles bygning, Bro-Jørgensen 439 f.
24
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Munkebrønden, der var en nyere brønd anlagt oven på to
ældre, lå i Munkestræde ved Klosterpladsen. Olsen 303;
Bro-Jørgensen 390.
25
FyAktst I, 117; KglRetDom I, 31 f.
26
Bro-Jørgensen 419 f.
27
HofmFund VI, 58.
28
KglRetDom I, 31 f.
29
KancBrevb 30. okt. 1554; DaKirkelove I, 392 f. (nr.
411). Jf. også FyFort 1, 1916, 132 (»Register paa Præsternes Underholdning i Nyborg Len 1554«).
30
KancBrevb 10. juni 1558; DaKirkelove I, 517 (nr. 525).
31
FyAktst I, 121 f.; KancBrevb 10. juni 1558; DaKirkelove I, 516 (nr. 524). Sidstnævnte samt KancBrevb anfører,
at der formentlig menes, at ornamenterne skulle blive
ved kirken i Tved, men dette er muligvis ikke korrekt.
I hvert fald anfører Jacob Madsen 204, at nogle klokker var kommet fra Tved til Svendborg (formentlig
ligesom menigheden til Vor Frue Kirke) ( jf. også note
324). Oplysningen kan dog ikke bekræftes.
32
Jansen 1972 46 f.
33
Jansen 1972 48.
34
Henrik M. Jansen, »De arkæologiske undersøgelser
på tomten Fruestræde 8 i Svendborg«, ÅrbSvendborg
1985, 21.
35
Per O. Thomsen, »Arkæologiske udgravninger«, Vor
Frue Kirke. Festskrift, advent 2004, 8 ff. (kirkeblad).
36
Thomsen (note 35), 9 f.
37
Lars Bisgaard, »Gildernes religiøse rolle i det middelalderlige Svendborg – om en genfunden liste over
altre i Sct. Nicolai og Vor Frue«, ÅrbSvendborg 1996,
42. Listen, der desuden omfatter de fire altre i Skt.
Nikolaj Kirke, kan dog også være affødt af Christian
III’s skrivelse af 25. august 1540 om registrering af det
fynske altergods og således skulle dateres til 1540-41,
jf. samme, De glemte altre. Gildernes religiøse rolle i senmiddelalderens Danmark, Gylling 2001, 180.
13
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Fig. 104. Svendborg set fra nordvest. Malet af Andreas Juuel 1853. I Svendborg Museum. – Svendborg seen from the
north west. Painted by Andreas Juuel in 1853.
38

Altrene kan have haft tilknytning til andre af byens
kendte håndværkerlav (for skræddere, skomagere og
smede), til i øvrigt ukendte lav, eller de kan være stiftet
af private borgere. For overvejelser om dette se Bis
gaard 1996 (note 37), 58 f.
39
FyAktst I, 117.
40
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen I.
Udg. af C. Nyrop, Kbh. 1899-1900, 706 ff.
41
Bisgaard 1996 (note 37) 52, påpeger, at det i gildets
skrå anføres, at det er stiftet 1444 (hvor skråen også er
nedskrevet), men at det samtidig fastslås, at nytilkomne
købmænd eller skippere, der ønsker at blive optaget
i lavet, skal gøre ‘som andre brødre har gjort tilforn’,
altså en hentydning til en ældre praksis for optagelse
i gildet. Skråen blev stadfæstet af kongen 1477; Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 745 ff.
42
Repert 2, nr. 8637. Om altrenes organisation og personale, se Bisgaard 2001 (note 37) 254 ff.
43
Repert 2, nr. 9587.
44
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 784 ff.
45
Thelma Jexlev, Lokalarkiver til 1559. Gejstlige arkiver
II.Vejledende Arkivregistraturer 18, Kbh. 1977, 80.
46
FyAktst I, 112 f.; Bisgaard 1996 (note 37) 54.

47

Bisgaard 2001 (note 37) 181.
FyAktst I, 117 (med fortegnelse over alterets ejen
domme i form af gårde, huse, boder og jorder); KglRetDom I, 31 f. Indtægten blev da opgjort til 32 mark
6 skilling, dobbelt så meget som på listen fra o. 1537.
49
FyAktst I, 120.
50
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 135 ff. og
187 ff.
51
Repert 2, nr. 3721. Af dokumentet fremgår, at en part
af gården tidligere havde ligget til Skt. Nikolaj Kirke.
52
Bisgaard 2001 (note 37) 282 f. foreslår, at alteret kan
være stiftet i forbindelse med disse donationer. Alteret
vides dog at have eksisteret allerede i 1475 ( jf. ovf.).
53
FyAktst I, 105 f.
54
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 187 ff.
55
Repert 2, nr. 5495.
56
FyAktst I, 107 f. Jf. også Bisgaard 2001 (note 37)
282 f. 1553 bestemtes, at huset, som lå ved Skt. Nikolaj kirkerist, skulle gives tilbage til rådmand Anders
Persen mod en afgift til de to kirker og til kapellanen
ved Skt. Hans’ Alter i Vor Frue Kirke; LAFyn. Sunds
Hrds. Provstiark. Liber copiarum (10. febr. 1553).
57
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 407 ff.
48
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Fig. 105. Hvælvkonsoller ved gjordbuen mellem nor
dre korsarms to fag (s. 297). Foto Marianne Goral
Krogh Johansen 2011. – Vault brackets at reinforcing rib
between the two bays of the north transept.
58

Bisgaard 2001 (note 37) 181.
Repert 2, nr. 3721.
60
I kirkens regnskaber fra 1700-tallet omtales flere
gange i forbindelse med begravelser og stolestader
‘Skt. Hans Kapel’, betegnende søndre korsarm. LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
61
FyAktst I, 108 f.
62
Bisgaard 1996 (note 37) 58.
63
DiplDan 2, XII, nr. 24. Om TygeVindsen og hans slægt,
se også Poul Holstein, »Vind« i DAAdÅrb 2006-08, 646.
64
SuhmSaml I, 1, 3; DaAtlas VI, 782.
65
Repert 1, nr. 7805; FyAktst I, 102 f.
66
Repert 2, nr. 1405.
67
FyAktst I, 109 f. Samme år nævnes, at en Mads Ollerup havde været skråpræst; FyAktst I, 110 f.
68
Dog først efter en Jep Skyttes død; FyAktst I, 117.
69
DaKancReg 20. febr. 1550.
70
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer (note 40) 510 ff.; Bisgaard 1996 (note 37) 51 f.
71
Bisgaard 1996 (note 37) 42.
72
FyAktst I, 114 f. Indtægten heraf på 5 mark blev
siden lagt til hørerens løn.
73
Bro-Jørgensen 64; Bisgaard 2001 (note 37) 181, hvor
alterets indtægt dog ved en fejl er anført som 131½
mark.
74
NM.
75
LAFyn. Menighedsråd. Synsprot.; Marcussen 880.
76
Trap 4. udg., IV, 558.
77
FyAktst I, 108 f. Gården blev i 1485 skødet til Helligkors’ Alter i Vor Frue Kirke ( jf. s. 263).
78
Reinholdt 58. I Svendborg Museum (SOM inv.nr.
30.252) er bevaret et fragment af rødgrå granit, knap
59

114×77,5 cm, med udhuggede konturer af hammer,
tang, hestesko og økse. Stenen, der lå i gulvet i en
smedje i Fruestræde, kan være en bygningssten eller
muligvis have været anvendt som gravsten, jf. også Jens
Vellev, »Hammer og tang«, Skalk, 4, 1975, 26 samt korrespondance 1912 i NM. Tilknytningen til Vor Frue
Kirke må dog betegnes som usikker.
79
Begtrup 56.
80
Reinholdt 27; jf. også note 4.
81
Jansen 1972 48; Reinholdt 36; Krongaard Kristensen
2008 (note 5) 22 f.
82
Reinholdt 36.
83
Olsen 130 f. Da bakken i flere omgange er afgravet,
har kirkegården formentlig oprindelig været lidt større
( jf. ndf.).
84
Trap 5. udg., 13, 561; Begtrup 140.
85
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Marcussen 873 f.; Reinholdt 36.
86
Marcussen 874.
87
Olsen 131.
88
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
89
ÆldDaArkReg V, 2; LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark.
Reg. over indk.
90
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Der må være tale om
rådhuset, som lå på Torvet syd for kirken.
91
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Den
første del af muren/hegnet vendte ind mod bager
Flindts hus, mens den næste del gik mellem tårnet og
‘Bekkersgaard’.
92
På Resens prospekt (fig. 7) fra 1677 ses ganske vist
kun en enkelt indgang omtrent midt på den nordre
kirkegårdsmur, men dette er ikke nødvendigvis en
korrekt gengivelse. Det samme er tilfældet med Skt.
Nikolaj Kirke, der i 1675 med sikkerhed vides også
at have haft en indgang mod syd ( jf. s. 82 f.). LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
93
Vestre kirkegårdslåge omtales ikke igen, men til gengæld omtales året før, 1758, en trappe mod vest, som
kan være årsagen til at anlægge en ny adgangsvej i
forbindelse hermed. På den anden side nævnes 1800,
jf. ndf., atter antallet tre. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.;
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
94
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Der kan blot være tale
om en udvidelse af en eksisterende vej.
95
Olsen 96.
96
Fattige begravedes på nordsiden. LAFyn. Fyns bispeark. Sunds Hrds. breve; Begtrup 56.
97
Marcussen 873 f.
98
NM. Indb. ved Ove Petersen 1886.
99
I første omgang mente man, at stenen var forsvundet, og Jacob Kornerup iværksatte en eftersøgning
»paa flere Steder i Byen, hvor man sagde mig, at der
fandtes gamle tilhugne Stene«. Eftersøgningen gav dog
ikke på dette tidspunkt noget resultat. NM. Indb. ved
J. Kornerup 1884. Sidenhen opsatte man et udhængsskab foran hullet, hvorefter man glemte alt om stenens
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eksistens. Den blev dog genfundet i 2004 og er nu atter synlig. Anne-Grete Thestrup, »Hvad udhængskabet
gemte«, Vor Frue Sogn Kirkeblad, 1, 2005, 4.
100
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk.
101
ÆldDaArkReg V, 1043. Det omtales, at Rasmus Stub
‘byggede’ på Vor Frue præstegård.
102
Olsen 106; http://www.svendborghistorie.dk/index.
php?option=com_content&view=article&id=406:bysk
olen&catid=11:braendeskov-skole&Itemid=20, besøgt
25. jan. 2011.
103
Olsen 106.
104
Begtrup 66.
105
NM; Marcussen 883.
106
Repert 2, nr. 2651; Reinholdt 87.
107
KancBrevb 21. marts 1576; Reinholdt 87.
108
Begtrup 44.
109
En del af tømmeret var genbrugstømmer, som Begtrup mente stammede fra de nedrevne klosterbygninger ved Gråbrødre Kloster eller fra Ørkild Slot. Begtrup
44.
110
Olsen 188.
111
Marcussen 553.
112
LAFyn. Fyns bispeark. Synsforretninger og andre
indb. om kirkebygninger og kirkernes indkomst.
113
FyAktst I, 120; Bro-Jørgensen 152. Kirkeordinansen
fra 1537 (1539) fastlagde, at der kun skulle være én
latinskole i hver købstad, og skolen ved Vor Frue Kirke
blev derfor nedlagt og sammenlagt med skolen ved
Skt. Nikolaj Kirke. Den ny skole fik til huse i en fløj
af det tidligere Gråbrødre Kloster. DaKancReg 204 (4.
nov. 1541); Hans Krongaard Kristensen, The Franciscan
Friary of Svendborg, Svendborg 1994, 101; Birgitte Bøggild Johannsen, »Kirkens indretning og brug i middelalderen«, Svendborg Sct. Nicolai, Kaare Lund Rasmussen
(red.), Gylling 2008, 106.
114
Næraae 5 f.
115
Begtrup 55.
116
Trap 1. udg., 1,II, 683 f.
117
Trap 2. udg., IV, 167 f.
118
Trap 3. udg., III, 569 ff.
119
Olsen 95-106.
120
Trap 4. udg., IV, 557 ff.
121
Bro-Jørgensen 18.
122
Bro-Jørgensen 60.
123
Trap 5. udg., 13, 557 ff.
124
Reinholdt 35 f.
125
Jacob Madsen 192.
126
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1.
kontor. Journalsager HH 1423 (1882).
127
Det nedre skifte er formentlig hævet ved restaureringen af hensyn til de sekundære vinduer.
128
NM. J.nr. 949/80 og 221/81. På tilmuringen ind
mod kirken var med blyant skrevet to navne, E. Knudsen og Askelund, samt en dato, 18. aug. 1884.
129
Våbenhuset havde fra 1863 været indrettet til ligkapel ( jf. s. 299), men skulle nu indrettes til dåbsven-

383

Fig. 106. Sten med skålgruber indsat i tårnets vestfacade (s. 270). Foto Marianne Goral Krogh Johansen
2011. – Stone with cup-shaped pitting mounted in the west
facade of the tower.
teværelse, hvilket krævede adgang til skibet. NM. J.nr.
949/80 og 221/81.
130
NM. J.nr. 949/80 og 221/81.
131
Der menes smige.
132
NM. Indb. ved Ove Petersen 1886. Her skriver Ove
Petersen, at der blev fundet tre vinduer på nordsiden
og et på sydsiden. Opmålingen viser det modsatte,
hvilket er det korrekte, da der i dag findes spor af to
vinduer på sydsiden og et på nordsiden.
133
Marcussen 877.
134
Thomsen (note 35) 8 ff. Her tolkedes resterne som
fundamenterne til korets ydermure.
135
Der må være tale om et eller flere vederlag til hvælv.
136
Stenstørrelse 9×13×26-27 cm.
137
Stræbepillen på østgavlens nordre hjørne er ikke
med på Ove Petersens plan (fig. 22). Det må være en
fejl, da den findes på opstalten af østgavlen (fig. 16).
138
NM. Nu i Svendborg Museum med SOM inv.nr.
19.360 og 19.361.
139
Stenstørrelse 8-8,5×12,5×26-27 cm.
140
I det nordlige fag er vinduet fra 1884 ført helt ind
til stræbepillen, og i det sydlige fag er opsat et nedløbsrør i sammenføjningen.
141
Hylleberg Eriksen 2. En dendroprøve viser, at der er
tømmer i tagkonstruktionen, som er fældet efter 1468.
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Der er dog fra korsarmen kun dette ene stykke, der har
kunnet dateres.
142
NM. Indb. ved Ove Petersen 1886. Ove Petersen
skrev, at nichen svarede til dem, man fandt indvendig i
korets østgavl. Det er dog ikke korrekt, da den udvendige niche er rundbuet, hvor nicherne i korets østgavl
var spidse (fig. 40).
143
Placeringen af vinduerne harmonerer ikke med
de udvendige stræbepiller, da vinduerne i sydfaget er
placeret meget tæt på disse. I det indre er konsollerne
og dermed gjordbuen mellem hvælvene dog placeret
længere mod nord end stræbepillerne, hvorfor vinduerne i det indre har siddet i midten af hvælvfaget. En
sådan opbygning med hvælvvederlag og stræbepiller,
der ikke passer sammen, er ret almindelig.
144
Døren har haft en forgænger, hvis udformning ikke
kendes.
145
Stenstørrelse 7,5-8×12-13×28 cm.
146
Lignende gavle kendes fra Skt. Nikolaj Kirke og
gråbrødreklostrets vestfløj, begge Svendborg, jf. s. 147;
Krongaard Kristensen 2008 (note 5) 28 ff.
147
Oprindelig i forhold til de nuværende hvælv fra
senmiddelalderen.
148
Hylleberg Eriksen 2.Tagværket over både kor og skib
er ifølge dendroprøver opført o. 1500-10 og kan være
opsat i forbindelse med hvælvene.
149
Stenstørrelse 8-8,5×11,5-12,5×26-27 cm.
150
På opmålingerne fra 1882 ses en gesims bestående
af to glatte, fremspringende led. NM.
151
KB. Kallske saml 377. 4º. ‘Kirken […] kunne være
en prydelse for Svendborg, hvis den var oppyntet og
havde et smukkere spir efter den nye facon. Den har et
højt tårn i en firkant, god fast grundmur, belagt på taget med en slags gammeldags sten, kaldet katte-pander,
og et lille spir med klode og en hane på’.
152
LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot. (tårnrummet
kaldes her våbenhuset).
153
Det er uklart, hvilke stræbepiller der er tale om. På
Ove Petersens opmålinger har sakristiet ikke stræbepiller.
154
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. I
sidstnævnte kilde angives antallet af tagsten til 100.
155
Der nævnes en lang række håndværkere, og 1806
fik kirken nye vinduer. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.;
Begtrup 55.
156
LA. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Sunds-Sallinge Hrds. provstiark. Synsprot.
157
LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.
158
Stenstørrelse 9×12-13×26-28 cm.
159
På Ove Petersens opmåling fra 1882 (fig. 16) ses en
gavl med en anden udformning ( jf. s. 292).
160
Marcussen 880.
161
Kirkens arkiv. Vor Frue Kirke.
162
Bendt Longmose Jakobsen, »Renoveringen og farver«, Vor Frue Kirke. Festskrift, advent 2004, 5 f. (kirkeblad).

163

Poul C. Balslev, Birthe Einer-Jensen og Anne-Grete
Thestrup, Vor Frue Kirke Svendborg (turistguide u.å.), 18.
164
Balslev m.fl. (note 163) 27.
165
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Opfyldningen er formentlig af grave i tårnet.
166
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1.
kontor. Journalsager P 748 (1863).
167
Jacob Madsen 196.
168
Hylleberg Eriksen. Af de 22 udtagne prøver kunne
18 dateres. Syv af prøverne havde splintved. Dateringen af tagværket over søndre korsarm bygger på en
enkelt prøve, som kan dateres til efter o. 1468 (prøvenr. 41042029). Dateringen af korets tagværk bygger
på syv prøver, hvoraf den yngste er fældet o. 1500-10
(prøvenr. 41041089). Fra skibet er dateret ti prøver, og
fire af disse siger fældet o. 1500-10 (prøvenr. 41040019,
41040029, 41040049 og 41040069).
169
Næraae 12.
170
Kirkens arkiv. Synsprotokol.
171
NM; Marcussen 881.
172
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Den
tyske maler må være identisk med den Ludvig Bander,
der samme år malede en indskrift (†kalkmaleri nr. 5)).
173
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; RA.
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1. kontor.
Journalsager P 748 (1863).
174
Marcussen 875.
175
I en kvittering fra 1861 nævnes det, at kirkeværgen
Hr. Edsberg modtog betaling for at ‘gravere en plade,
som blev indlagt i kuglen på Frue kirkespir’ og ‘for en
kapsel til at lægge deri’. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Da
der er to plader fra dette år, er det usikkert, hvilken af
dem der er tale om. Det kan dog tænkes at være denne
plade, da han er nævnt i indskriften.
176
Tydet af Henrik M. Jansen 1988. Kirkens arkiv. Vor
Frue Kirke.
177
Næraae 32.
178
NM. Indb. ved J. Kornerup 1884.
179
Ove Petersen skriver i sin indberetning, at der var
to skjolde, men på Kornerups aftegning ses tre. Et
af skjoldene synes meget udvisket, hvilket kan være
grunden til, at Ove Petersen ikke omtaler det.
180
NM. Indb. ved J. Kornerup 1884; Marcussen 878.
181
Da Begtrup 1823 skrev om indskriften, var den allerede forsvundet. Han omtaler som den første, at teksten var malet på en †tavle i kirken, og udsagnet gentages af Johs. Olsen og Henrik M. Jansen. Begtrup 3 f.,
Olsen 71 f. og Jansen 1972 47 f. Der er dog formentlig
tale om en misforståelse.
182
Der er i de skriftlige kilder nogen forvirring omkring ophavsmanden til indskriften, og der anvendes
flere stavemåder. Resen, Fyn 245 (1677) gengiver ind
skriften uden at beskæftige sig nærmere med forfatterens identitet. I MarmDan 233 (1739) anføres, at
indskriften skyldes »Nicolaus Helvaderus«. I præsteindberetningen fra 1755 nævnes, at indskriften i nyere
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Fig. 107. Tårnets 1. mellemstokværk set mod nordøst med rester af senromansk gavludsmykning (s. 285) samt spor
af tårnets oprindelige †hvælv (s. 303). Foto Mogens Vedsø 2011. – First floor of the tower seen towards the north east
with remains of Late Romanesque gable decorations and traces of the original tower †vault.
tid var optegnet af »Heldevaderus, v. (dvs.) Hellevader«,
en præst ved Skt. Nikolaj Kirke. KB. Kallske saml 377.
4º. I DaAtlas III, 530 f. (1772) angives forfatteren som
»Hr. Nicol. Helvaderus«. Da L. P. Næraae 1763 efter
en kalkning af kirken lod versene nyopmale over sakristidøren, tilskrev han dem blot »Helvad:«. Næraae
3. Begtrup beskrev versene som en optegnelse fra
»den bekjendte Helvaderus i Christian den Fjerdes
Tid«. Begtrup 3. Det er muligvis dette, som har givet
anledning til, at Henrik M. Jansen angav forfatteren
som Niels Heldvad, Christian IV’s astrolog, der i perioden 1611-16 opholdt sig i Svendborg. Jansen 1972
47. Samme opfattelse kommer til udtryk i Otto Jonasen, Tre tårne og andre fortællinger fra Svendborg, Ringe
2000, 39 ff. Denne Niels Heldvad synes dog ikke at
have været i Svendborg, da indskriften blev opsat 1630.
Da forfatteren samtidig sættes i forbindelse med Skt.
Nikolaj Kirke, kan der være tale om Laurids Nielsen
Hellevad, som havde præsteembedet 1628-77. Årsagen
til, at en præst fra Skt. Nikolaj skulle opsætte vers i Vor
Frue, er dog uklar. Det kan skyldes, at Vor Frue Kirke
står på det sted, hvor man mente byen blev grundlagt.
183
Resen, Fyn 245 f.

Danmarks Kirker, Svendborg

184

Næraae 3.
NM. Indb. ved Lise Thillemann 2003; Olsen 98;
Olsen, I Jacob Madsens Fodspor 45. Sidstnævnte anfører
dog, at biskop C. T. Engelstoft besøgte kirken i 1855,
hvor arbejdet med at male blåt og gult pågik.
186
NM. Indb. ved Lise Thillemann 2003.
187
Marcussen 881.
188
Birthe Einer-Jensen, »Udsmykning«, Vor Frue Kirke.
Festskrift, advent 2004, 7 (kirkeblad).
189
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk. Inventarielisten omfatter også en ny og en gammel regnskabsbog, hvoraf den første kan være identisk med den
ældste bevarede regnskabsbog, dateret 1569 (LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.).
190
Jacob Madsen 196 f. I visitatsbogen er beskrivelsen og
den ledsagende tegning (fig. 13) af Vor Frue Kirke fejlagtigt anbragt under overskriften ‘Skt. Nikolaj Kirke’
og omvendt, jf. s. 274 samt s. 92 og s. 241 note 325.
191
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Første del af den ældste regnskabsbog fra 1569 (note 189)
rummer først og fremmest oplysninger om rettigheder
til jorder og begravelser m.m.
192
Poul Jacobsen Langelands indberetning er bevaret
185
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i afskrift i LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07,
samt i KB. GKS 2351. 4°. Gregers Hiorts indberetning
er bevaret i afskrift i KB. Kallske saml 377. 4°.
193
Næraae. I håndskriftet findes også et kort over byen,
der er gengivet på s. 69 (fig. 6).
194
Begtrup 54 ff.
195
Det samme gjorde sig gældende for Skt. Nikolaj
Kirke, jf. s. 170.
196
NM. Indb. ved Ove Petersen 1886; RA. Ministeriet
for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1. kontor. Journalsager
HH 1423 (1882); LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.
197
Jacob Madsen 196 f. påtaler ikke sidealtrene, sådan
som det var tilfældet mange andre steder.
198
NM. Forslag til indvendig istandsættelse ved arkitektfirmaet Clausen & Weber 2002.
199
For eksempler på gemmenicher i alterborde, se DK
Holbæk 1823 (Holmstrup Kirke) og DK Odense 1806
(†Gråbrødre Klosterkirke).
200
Avisudklip 14. maj 1960 i Svendborg Byhistoriske
Arkiv; NM. Indb. ved Karl Søndergaard Nielsen 1996.
201
Svendborg Amtstidende 22. dec. 1884.
202
LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.; Synsprot.
203
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
204
Den yngre gengivelse er udført efter Peter Candids
nadvermaleri (o. 1595) i Augsburg St. Ulrichs Kirke,
kendt gennem stik af Johan Sadeler og brugt i talrige
danske kirker, jf. også Erik Moltke, »Nogle malerier
i vore kirker og deres forbilleder samt lidt om Peder
Candid«, ÅrbOldkHist 1955, 105 ff.
205
Det vil kræve en nærmere undersøgelse at fastslå
præcis, hvilke elementer der hører til hvilket billede. I
den nuværende tilstand ses som nævnt to Kristusfigurer og i alt 18 disciple. NM. Indb. ved Karl Søndergaard
Nielsen 1996.
206
Billedet blev 1985 undersøgt med røntgen, jf. Henrik M. Jansen, »Omkring en genfunden altertavle«,
ÅrbSvendborg 1985, 47 ff. På samme tidspunkt blev
træet dendrokronologisk dateret til efter 1600. Niels
Bonde, »Dendrokronologi og kunsthistorie – datering
af et opstandelsesbillede fra Vor Frue Kirke i Svendborg«, ÅrbSvendborg 1985, 53 ff.
207
Emil Hannover, Maleren C. W. Eckersberg. En Studie
i dansk Kunsthistorie, Kbh. 1898 (nr. 351 og 357-58);
Jette Kjærboe, »C. W. Eckersbergs altertavler«, Kunstmuseets Årsskrift 1975, 133.
208
KB. Kallske saml 377. 4°. Det kan ikke udelukkes, at
opstandelsesmotivet var malet oven på et ældre, ukendt
motiv, sådan som det er tilfældet med (†)altermalerier
nr. 1-4.
209
Hannover (note 207) nr. 485-86; Kjærboe (note 207)
139 ff.).
210
En maler og snedker af dette navn udførte i perioden 1592-1632 altertavler og prædikestole til østjyske
kirker, men hvorvidt de to er identiske eller blot navnefæller lader sig ikke afgøre, jf. s. 243 note 351.
211
LAFyn. Fyns Guvernementsarkiv nr. 126. Diverse

1823-40. Forløbet omkring maleriets tilblivelse er beskrevet i Kjærboe (note 207) 132 f.
212
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve og Rgsk.; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
213
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Jf. også Kjærboe
(note 207) 133.
214
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Kjærboe (note 207) 133.
215
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Marcussen 875.
216
1855-56 modtog L. V. Berth 170 rigsbankdaler for
udført arbejde i kirken. Arbejdet er ikke beskrevet nærmere, men i betragtning af, at han få år senere udførte
malerier til prædikestolen (s. 352) er det sandsynligt,
at det omfattede malerierne til altertavlen. Endvidere
optræder fra dette år tre altermalerier i kirkens inventarlister, formentlig Den velsignende Kristus (*(†) nr.
5), der blev udtaget 1832, samt Moses og Aron (*(†) nr.
2-3). LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Olsen 98, Marcussen 875.
217
Menighedsbladet april 1960 (kopi i Svendborg Byhistoriske Arkiv).
218
Svendborg Amtstidende 22. dec. 1884; Marcussen 880.
219
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk.; Fyns
bispeark. Sunds Hrds. breve.
220
KB. Kallske saml 377. 4°; DaAtlas VI, 780. Alterkalke
udsmykket med apostelrelieffer kendes fra Hemmeshøj Kirke (DK Sorø 748 f.), Strø Kirke (DK Frborg
1494), Finderup Kirke (DK Holbæk 1169) og Undløse Kirke (DK Holbæk 377 med note 53), alle dateret til 1300-tallets første halvdel. Om alterkalke med
aposteldekoration, se også Aron Andersson, Silberne
Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert,
Stockholm 1956, 113 ff.
221
KB. Kallske saml 377. 4°. Agnus Dei-motivet var hyppigt forekommende på alterdiske i 1200- og 1300-tallet,
jf. Andersson (note 220) 126. Om brugen af emalje i
udsmykningen af altersølv, se samme 145 ff.; et eksempel på en alterdisk fra begyndelsen af 1300-tallet med
korslammet i en emaljeret medaljon ses på tavle 58
(Bälinge Kirke, Uppland).
222
Antagelig guldsmed Claus Hansen Haugaard i
Svendborg, jf. Bøje s. 143. I september samme år blev
han begravet i søndre korsarm. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
223
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk. Det
er uklart, om formuleringen omhandler et eller to †altersæt.
224
Fynsk kirkesølv 129.
225
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. På kalken skulle angiveligt være et uidentificeret mestermærke i form af en
lille kande, jf. Fynsk kirkesølv 30. Dette har dog ikke
kunnet konstateres.
226
Fynsk kirkesølv 30 f., 70 og 74.
227
Om ægteparret, se Gunner Rasmussen, »Henrich
Rasmussen Fich 1718-1802. Bygherre til Møllergade
60, Svendborg«, ÅrbSvendborg 1991, 74-83. Parret blev
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Fig. 108. Korets indre o. 1925 med †kalkmalede dekorationer. I Svendborg Museum.
– Interior of the chancel, c. 1925, with †mural decorations.
begravet i koret ved alterets sydside, Gertrud Andersdatter i 1800, Henrik Fich i 1802 (LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk. samt Svendborg Vor Frue Præstearkiv. Kirkebøger).
228
Indskriften afviger en smule på den anden stage:
»Henrich Fich Bager og Hustrue Giertrue Henrik
Fichs, haver givet til vor Frue Kirke 2 Sølv Lyse Stager
at sætte paa Alteret til en Admindelse efter deres Død
Svendborg Den 28 Septbr. 1793«.
229
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1853 havde kirkeinspektionen ønsket at sælge stagerne, da de var af en ‘simpel,

uskøn form’ og ‘aldeles ikke tog sig ud på alterbordet’.
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1. kontor. Journalsager E 799 (1853).
230
Anskaffet til kirken 1634 for 14 sletdaler, jf. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Fyns bispeark. Sunds Hrds. breve.
231
Rækken indledes af Peder Nielsen Skaaning, der
som 30-årig blev indsat i embedet 20. jan. 1628: »Gud
gifve mig sin Hellig Aands naade, til sit nafns Aere,
oc menighedens Salighed, for Jesu Christi Vor Herris
skyld, Amen«, og sluttes af Lauritz Pedersen Næraae,
der blev kaldet 1762. Skaanings efterfølger i embe-
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Fig. 109. Den velsignende Kristus. *(†)Altermaleri nr. 5, malet af C. W. Eckersberg
1825 (s. 332). Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2011. – Christ Giving His Blessing. *(†)
Altar painting no. 5, by C.W. Eckersberg, 1825.
det, Lucas Madsen Friis, har desuden gjort notater om
kirkens beholdning af bøger ( jf. note 235) og indført
en liste over kirkens præster siden reformationen. På
siden før Det Nye Testamente har han endvidere noteret følgende: »Denne er Wor Frue Kirches Bibel udi
Svendborrig: Det bekiender Jeg Underschrefne Lucas
Madtzsøn Friis med egen haand Anno 1662 Paa den
ix. søndag effter Trefoldigheds (27. juli) da ieg sang min
første messe, efter at Jeg Var Kaldet tilforne på Hellig
Trefoldigheds Søndag (25. maj) Enddog den vaar udlagt til min Hustrues Lod; O Uforsvarligt!« med tilføjelsen »Maa Jeg dog nøies, bekiender ieg g(amme)l 82.
29. Jan. Lucas Madtzs(øn) Friis«.
232
Avisudklip (uden proveniens) i NM.
233
Biblen er identificeret på grundlag af oplysninger
i Povl Otzen, »Illustrationerne i Frederik den Andens
bibel 1589«, Fund og Forskning XIII, 1966, 51-70, særligt s. 68.
234
Biblen blev først trykt efter Frederik II’s død 1588.
235
I biblen har sognepræst Lucas Madsen Friis anført
følgende (1662) »Och findes Her en Postilla Lutheri

med et Hvidt Sviine pergament uden om, Som och
hører Kirchen och præsten til, Umaculerit i alle maader for mig skall ochsaa blliffue effter mig« ( jf. note
231). Desuden findes forrest i Postillen en næsten udvisket indskrift, hvoraf den sidste del synes at kunne
tydes som »… Friis 1662«.
236
Næraae 31 efter en ældre kilde (LAFyn. Sunds Hrds.
Provstiark. Liber copiarum). Et eksempel på en bogsamling fastgjort med kæder kendes fra Kalundborg
Vor Frue Kirke (DK Holbæk 3175 ff.).
237
LAFyn. Fyns bispeark. Sunds Hrds. breve. Salmebogen blev genoptrykt mindst ni gange mellem 1569
og 1634, jf. Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog I, Esbjerg
2003, 71.
238
LAFyn. Pergamentfragmenter F 34. Arket, der er beskrevet på begge sider, har sandsynligvis været anvendt
som omslag.
239
I påsken 1675 var fire låse i koret blevet brudt op
af tyve, formentlig de låse på prædikestolen, lyseskabet,
bogstolen og de fattiges blok, som Christopher Klejnsmed reparerede 1677. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.

noter
240

Præsteindb 1807, 235 f.; Begtrup 56.
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk.; Fyns
bispeark. Sunds Hrds. breve; Kirkeinsp.ark. Rgsk.
242
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; Anne-Grete
Thestrup, »Messehageler i Svendborg Provsti«, ÅrbSvendborg 1991, 104 og 107.
243
Thestrup (note 242) 107.
244
Thestrup (note 242) 114.
245
Alternativt Mattias.
246
Der er flere middelalderlige helgeninder af dette
navn, jf. Lexikon der Christlichen Ikonographie 7, Rom,
Freiburg, Basel og Wien 1974, sp. 72-81.
247
Næraae 10 f.; jf. også LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.;
DaAtlas VI, 782.
248
Jf. f.eks. de otte *helgenfigurer, o. 1500, fra en
kor- eller bispekåbe fra Odense Skt. Knuds Kirke
(DK Odense 563) samt en korkåbe med udsmykning
fra 1500-tallets første fjerdedel fra Århus Domkirke
(DK Århus 515). Fra domkirken i Uppsala er bevaret
en senmiddelalderlig messehagel med fem broderede
helgenfigurer, jf. SvK 231,V, 277 ff. Ingen af de nævnte
dragter fremviser dog en figurrigdom som †messehagelen fra Vor Frue Kirke. For flere eksempler, se Helen
Engelstad, Messeklær og alterskrud. Middelalderske paramenter i Norge, 1941, 121 ff.
249
Her er den senest omtalt 1774, jf. DaAtlas VI, 782.
250
Næraae 11.
251
Vor Frue Sogn Kirkeblad, aug.-nov. 2011, 2.
252
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Menighedsrådsark. Kirkeprot.
253
Samt fontene i Skt. Jørgens og Sørup kirker, hvis
kummer dog var højere. Høyen, notebog VIII, 1830, 7.
241
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254

Jf. Oscar Reutersvärd, Paradisets källa och de gotländska »Paradisfuntarna«. Ett bidrag till studiet av vattensymboliken på de medeltida dopfuntarna, Borås 1967. I præsteindberetningen 1755 er den beskrevet som ‘en stor,
udhulet sten’; KB. Kallske saml 377. 4°.
255
Brev fra Anna Helene Hall til Bertel Thorvaldsen
13. dec. 1842, hvori hun anmoder ham om at skænke
en ny døbefont til kirken. I Thorvaldsens Museum;.
http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/breve/m2
41842,nr.53?highlight=svendborg, besøgt 9. juni 2011.
256
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Trap 1. udg., 1,II, 684.
257
Fra Assens Kirke (Odense Amt) kendes en †døbefont af fajance, anskaffet 1842, men anderledes udformet.
258
Hver indskrift består af syv eller otte tegn, der gentages borten rundt. Tilsvarende indskrifter er afbildet
som fig. 11 (den inderste) og 14 (den yderste) i Helge
Kjellin, »Ornerade mässingsfat och deras inskrifter«,
Äldre kyrklig Konst i Skåne, Otto Rydbeck og Ewert
Wrangel (red.), Lund 1921, 201 ff. Det er ikke lykkedes at dechifrere indskriftens betydning; muligvis
er der tale om en gennem misforståelser korrumperet
udgave af en ældre remse, jf. samme s. 229 ff.
259
Motivet, der er sjældent forekommende, findes også
på dåbsfadene i Hørning og Tvilum kirker (DK Århus
3089 og 3425).
260
Muligvis for Asbjørn Jacobsen (Bøje nr. 1456).
261
Marcussen 873.
262
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Begtrup 56. 1842 er de beskrevet som ‘to udhulede kampesten’.
263
Høyen, notebog VIII, 1830, 1. Helt udelukkes kan

Fig. 110. Detalje af nodefragment, 1413 (s. 342). Foto Mogens Vedsø 2011. I LAFyn. – Detail of music manuscript,
1413.
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Næraae 9 f.
I marts 1862 modtog L. V. Berth 45 rigsbankdaler
for at have malet fire figurer ‘efter Thorvaldsen’ til prædikestolen, og H. Chr. Jacobsen fik 2 rigsbankdaler for
at have indsat malerierne i fyldingerne i prædikestolen
samt tillagt forgyldte lister. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
273
Således beskrevet i Svendborg Amtstidende 22. dec.
1884.
274
På Ove Petersens grundplan fra 1882 (fig. 22) fremstår prædikestolens opgang således lige i modsætning
til den nuværende let svungne. Der kan dog være tale
om en forenklet gengivelse.
275
Jacob Madsen 197.
276
Også 1832, 1845 og 1851 udførtes malerarbejde.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
277
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Stolestaderne i nordre
korsarm synes traditionelt at have været benyttet af fattige, jf. også Næraaes bemærkning om dette i forbindelse med flytningen af prædikestolen 1768 (s. 351). Ved
‘klostret’ hentydes til byens hospital, stiftet af Helvig
Hardenberg, enke efter Erik Rosenkrantz, i 1586 og
indrettet i den vestlige del af det nedlagte gråbrødreklosters nordfløj, jf. Olsen 222 ff.; Krongaard Kristensen
1994 (note 113) 49 f.
278
At dømme efter fig. 58 var stolen langs korets sydvæg opdelt i otte enkeltsæder, svarende til en plan fra o.
1760 over de senmiddelalderlige (†)korstole i Odense
†Gråbrødre Klosterkirke (DK Odense s. 1813). En tilsvarende middelalderlig oprindelse for degnestolen i
Vor Frue Kirke kan dog ikke påvises.
279
Marcussen 873; Hans Krongaard Kristensen, »Nedrivning af klosterkirken i Svendborg – og hvad der
blev bevaret«, ÅrbSvendborg 1996, 31.
280
‘På de to øverste stole ved koret står udhugget
Jesper Friis og fru Anne Hvide med deres adelige våben og årstal anno 1560’, jf. KB. Kallske saml 377. 4°;
DaAtlas VI, 781.
281
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Rudbek Gagge var gift med Sophie Christine Kaas (MurKaas), hvis forfædre årligt havde givet 7 mark til de
fattige ved blokkens åbning i kirken. Det kan være af
denne årsag, Rudbek Gagge mente sig berettiget til
stolen. I forbindelse med retssagen skulle han erklære,
om han ville afstå stolestadet eller indbetale ‘de resterende penge’ (uvist hvilke).
282
Som en del af betalingen indgik den forreste kvindestol i skibet, som hun hidtil havde benyttet, hvilket
gav anledning til en retssag ( jf. †herskabsstole ovf.).
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
283
Klostergården (også kaldet priorgården) var et
stenhus beliggende på det nedlagte gråbrødreklosters
grund nord for selve klostret. Krongaard Kristensen
1994 (note 113) 59 f.
284
Stolen er indirekte omtalt dette år, da kommerceråd
Baggesen lod stolen ved siden af den istandsætte til sine folk. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
272

Fig. 111. Medaljonhoved. Detalje af prædikestol (s.
348). Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2011. – Medallion
head. Detail of pulpit.
det vel ikke, at fragmentet er identisk med den sten
med skålgruber, som er indmuret i tårnet (s. 270).
264
NM. Johannes og Mattæus er udført efter de tilsvarende statuer i domkirken, mens Lukas og Markus har
forlæg i statuerne af henholdsvis Peter og Paulus, jf.
også DK KbhBy 1, 216 f. Forlægget for Kristus-figuren
kendes ikke.
265
Betydningen af de fire bogstaver lader sig ikke
umiddelbart opklare. Det kan være forkortelser for et
eller flere navne eller muligvis et ordsprog.
266
Formentlig har malerens navn været anført foran
årstallet, svarende til nr. 3.
267
1601 bevilgedes ægteparret fri begravelse op til muren i korets nordside, fordi de havde skænket kirken en
prædikestol. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
268
Ingeborg Rosenkrantz’ mødrene slægt kan ikke
identificeres ved hjælp af DaAdÅrb 1910 og 1985-87.
I DaAdÅrb VIII, 1914, 395, er Detlev Sesteds hustru
blot angivet som »Ingeborg N. N.«, mens han i DaAdÅrb XV,I, 1945, 148 anføres muligvis at have været
gift med »Ingeborg (von Ahlefeldt af Königsförde?)«.
Der er således tale om en i øvrigt ukendt datter af
Rosenkrantz-slægten.
269
Efter at den et par år tidligere var blevet brudt op, jf.
note 239. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
270
Næraae 9. Han tilføjer, at nordre korsarm efter prædikestolens flytning blev regnet for den fornemste, og
at der blev nyopført tre lukkede stole i den ( jf. †lukkede stole s. 357).

noter
285

Næraae 9.
Næraae 9 oplyser, at der efter prædikestolens flytning 1768 blev nyopført tre lukkede stole i nordre
korsarm (nr. 8-10).
287
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Helsingør Hospital
mistede ved afståelsen af Skåne 1658 en stor mængde
gods og fik som erstatning lov til at indsamle penge i
alle kirker. Erik Nørr, Præst og Administrator. Sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800 til
1841, Kbh. 1981, 311.
288
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Marcussen 873.
289
Svelledørene, der oprindelig var hængslede låger,
omdannedes 1981 og 2006. Ved den seneste omdannelse udførtes dørene som vertikale svellejalousier.
290
If. meddelelse fra orgelbyggeriet.
291
Faaborg Folketidende 18. maj 1957.
292
Bygningsåret er ubekendt, men kan anslås til perioden o. 1980. If. meddelelse fra P. G. Andersen & Bruhn
har orglet tidligere været i privateje.
293
Trinbetjente låger.
286

Fig. 112. Pengeblok nr. 4, 1884 (s. 359). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Poor box no. 4, 1884.
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I regnskabsoplysninger vedr. diverse reparationer af
orglet omtales ‘manualet’ flere gange, og intet tyder på,
at der har været mere end ét manualværk.
295
DaAtlas VI, 781.
296
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Dulcianstemmens placering i pedalet fremgår af en regnskabspost 28. marts
1763. Sammesteds ses det, at pedalet også rummede en
Gedakt 16 Fod. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
297
Antagelig Hannibal Nielsen Fischer i Skårup.
298
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Ar
bejdet, der bl.a. indebar flytning af bælgene til et nyindrettet ‘orgelloft’ i tårnet eller på våbenhusloftet, udførtes i flere etaper og blev synet to gange; muligvis
påbegyndtes det allerede 1773.
299
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ditlev Friis (17671812), urmager og klaverbygger, var organist i Svendborg 1796-1812, jf. Dorthe Falcon Møller, Danske Instrumentbyggere 1770-1850, Kbh. 1983, 149.
300
De 45 piber svarer til manualomfanget C, D, E, F,
G, A–c'''.
301
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Muligvis er dette den
komplette disposition for orglets manualværk. Det
fremgår af regnskabsposterne, at orglet kun havde ét
manual. En cymbelstjerne i orgelfacaden forgyldtes
1820.
302
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
303
Basunen blev belagt med filt under bladene for at
gøre tonen blødere.
304
Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944, 5. udg.
1953.
305
Organist- og Kantorembederne, 1. udg. 1906.
306
Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927.
307
Manual II’s svelleindretning, der var en selvfølgelighed i denne orgeltype, nævnes ikke i dispositionsoptegnelsen.
308
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; KglBygnInsp.
ark. Kirker på Fyn.
309
Organist- og Kantorembederne, 5. udg. 1953.
310
RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1.
kontor. Journalsager HH 1423 (1882). Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.
311
LAFyn. Fyns bispeark. Sunds Hrds. breve 1541-1721.
Dersom man har aflønnet en musiker (f.eks. en stadsspillemand, en skibstrompeter eller en latinskoleelev)
for at blæse basun ved højtiderne, kan det have været
en forudsætning, at kirken stillede instrumentet til disposition.Ved tårnblæsningen har basunen sandsynligvis
spillet sammen med et eller flere andre blæseinstrumenter.Tak til seniorforsker, dr.phil. Jens Henrik Koudal for oplysninger vedr. tårnmusikken.
312
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. ‘De nye salmer’ hentyder til salmerne i den såkaldte Kingos salmebog, udgivet 1699, som efter en forordning samme år skulle
bruges og følges til gudstjeneste overalt. Kjærgaard
(note 237), 109 ff.
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Carl Rohl-Smith udførte i årene 1883-84 en statue
af Johannes Døberen til Frederiks Kirke i København
(DK KbhBy 5, 712).
314
Nogle affaldne arme fra lysekronerne opbevaredes
endnu i 1870’erne hos kirkeværgen. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
315
Marcussen 881; LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.
316
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; KB. Kallske saml 377. 4°.
317
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Tilsvarende lysearme findes i bl.a. Horsens Klosterkirke (DK Århus
5889).
318
Dette år repareredes en lysearm ‘på Herrens alter’.
Armen omtales kun denne ene gang, og der kan muligvis være tale om en fejlskrivning for lysearmen ved
prædikestolen. Det kan dog ikke udelukkes, at der har
været en i øvrigt ikke omtalt lysearm ved eller på alteret. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
319
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; Thalund, Kirkeskibe 78.
320
Thalund, Kirkeskibe 78.
321
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; KB.
Kallske saml 377. 4°; DaAtlas VI, 781.
322
KB. Kallske saml 377 4°. Hiort havde dog ikke fundet nogen, ‘som ville ære gaven med et vers’.
323
LAFyn. Menighedsrådsark. Kirkeprot.; Marcussen 879
f.
324
LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Reg. over indk.; Jacob
Madsen 197. I forbindelse med sit besøg i Tved Kirke
anførte sidstnævnte (s. 204), at de klokker, der havde
hængt i Tved Kirkes tårn, var flyttet til Svendborg, da
landsbykirken i 1550’erne blev dømt til nedrivning, jf.
også s. 261 og note 31. Det kan således ikke udelukkes,
at en eller begge de middelalderlige klokker oprindelig
har hængt i Tved Kirke.
325
Uldall, Kirkeklokker 149 f. (nr. 702). Klokker af
denne, måske nordtyske støber, findes i Nyborg Vor
Frue Kirke og Ærøskøbing Kirke samt i kirker på Lolland og Falster. To af disse er daterede, nemlig klokken
i Kettinge fra 1407 (DK Maribo 1098) og klokken i
Sakskøbing fra 1422 (DK Maribo 151).
326
Uldall, Kirkeklokker 149 ff. Tolkningen indebærer, at
forkortelsen for Baltasar, »ltb«, delvis må læses bagfra.
327
Uldall, Kirkeklokker 149 beskriver mønterne som en
større mønt uden kendeligt stempel, en nordtysk brakteat fra o. 1380-1480 og to korshvider fra Christian I’s
regeringstid (o. 1450).
328
Uldall, Kirkeklokker 117 (nr. 701).
329
Tilsvarende relieffer findes på de fire andre kendte
klokker fra Povl Grydestøber, i hhv. Skovby og Guldbjerg kirker (Skovby Hrd., Odense Amt) og i Gauers
lund og Skærup kirker (Holmans Hrd., Vejle Amt).
Uldall, Kirkeklokker 115 ff. Det sidste af de fire relieffer,
en biskop med krumstav, er bestemt som et pilgrimstegn fra et uidentificeret valfartsmål, jf. Niels-Knud
Liebgott, »Afstøbninger af pilgrimstegn på danske middelalderlige kirkeklokker«, ÅrbOldkHist 1971, 232 f.

330

Olsen 99.
Baltzer Melchior havde indtil 1660 værksted i
Flensborg, hvorfra han leverede klokker til sønderjyske
kirker (DK Sjyll 2922); siden virkede han i Nørrejylland, jf. Nyrop, Kirkeklokker 313.
332
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Høyen, notebog VIII, 1830, 1. Om støberen, der har
leveret et stort antal klokker, se Nyrop, Kirkeklokker
130 ff.
333
Med tilføjelsen, at den tidligere havde været brugt
til ‘at ringe i prædikestol med’. KB. Kallske saml 377.
4°. Betegnelsen ‘pinkeklokke’ refererer antagelig til en
klokke, der særligt benyttedes ved kimning.
334
KB. Kallske saml 377. 4°; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
335
Povl Chr. Balslev, »Musik og instrumenter i Vor
Frue Kirke«, Vor Frue Kirke. Festskrift, advent 2004, 13
(kirkeblad).
336
Stiftsavisen, sept. 2009, 14 f.
337
Balslev m.fl. (note 163) 22.
338
Svendborg Byhistoriske Arkiv. Vor Frue Kirke; Kirkens Arkiv. Vor Frue Kirke.
339
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Jacob Madsen 197.
340
Anne Riising og Mogens Seidelin (udg.), Biskop
Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, Odense 1991, 6.
341
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det er uvist, om parret
benyttede sig af muligheden.
342
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Sunds Hrds. Provstiark.
Rgsk. Ægteparret er begravet i Fodslette Kirke (Langelands Sønder Hrd).
343
Begtrup 55. Marcussen 873 anfører dog, at et gammelt epitafium af træ blev bortsolgt 1848. Beslutningen om at kassere epitafierne fremgår ikke af kirkens
regnskaber.
344
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Om genanvendelse af
gravsten generelt se Vibeke Michelsen, »Genbrug af
gravsten«, Kirkens bygning og brug, 181 ff.
345
Prip havde set brudstykker af stenene ved en svinesti og anvendt som trappetrin rundt om i byen. RA.
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, 1. kontor.
Journalsager HH 1423 (1882).
346
I sin beretning om restaureringen omtaler Ove Petersen dog kun en enkelt af disse sten (nr. 5). NM. Indb.
ved Ove Petersen 1886.
347
Thomsen (note 35), 9.
348
KB. Langebeks excerpter 67. 4°; LAFyn. Topografica. 6.
Præsteindb. 1706-07 (KB. GlKglSaml 2351. 4°).
349
Dette år nævnes, at kirken kun rummer tre epitafier
(nr. 2-4). KB. Kallske saml 377. 4°.
350
KB. Kallske saml 377. 4°; LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07 (KB. GlKglSaml 2351. 4°).
351
MarmDan 234.
352
Olsen 98.
353
Indskriften er gengivet efter Søren Abildgaards
afskrift 1761 (fig. 97a). Chr. Axel Jensen identificerer
stenen som tilhørende Anders Madsen Bølle, men det
forhold, at mandsnavnet på stenen er helt udslidt, li331

noter
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Fig. 113. Tårnur, 1884, udført af tårnurmagerfirmaet Bertram Larsen, København (s. 366). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Tower clock, 1884, made by the tower clock firm Bertram Larsen, Copenhagen.
gesom det ene våbenskjold er tomt, gør dog identifikationen usikker. I Gravsten I, 44 og II, 168, anfører
samme fejlagtigt, at stenen findes i Skt. Nikolaj Kirke,
mens den i hans håndskrevne notater i NM korrekt er
placeret i Vor Frue Kirke.
354
Muligvis for Bild eller Strangesen, jf. også Krongaard
Kristensen 1996 (note 279), 34.
355
Jfr. Søren Abildgaards notat under hans tegning af
gravstenen (‘ligger i Klosterkirken i Svendborg, nederst
i den mellemste gang’). Jf. også Poul Grinder-Hansen,
Søren Abildgaard (1718-1791). Fortiden på tegnebrættet,
2010, 409 (kat.nr. 360).
356
Angiveligt skal fem gravsten være flyttet fra †Klosterkirken til Vor Frue Kirke, jf. Johs. Lindbæk, De
danske Franciskanerklostre, Kbh. 1914, 156. Disse kan
dog ikke identificeres blandt kirkens nuværende gravminder, der, med stenen over Anders Madsen Bølle
som undtagelse, formentlig altid har været ved Vor
Frue Kirke. Jf. også Krongaard Kristensen 1996 (note
279), 33 f.

357

Korrespondance i NM.
Mette Axelsdatter Kruckow var gift med Benedict
von Deden. Af kirkeregnskaberne fremgår, at hun i
1613 betalte 2 daler for hans begravelse; måske i †begravelse nr. 1, hvor andre medlemmer af Deden-slægten blev gravsat. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
359
Angiveligt pålagt af en kirkebetjent, jf. Marcussen
878.
360
En unavngiven, i Odense virkende stenhugger. For
eksempler på Anonymens arbejder se Jensen, Gravsten
II, 93 ff. samt Odense Vor Frue Kirke og Middelfart
Kirke (DK Odense 1153 og 2339).
361
NM. Besigtigelsesrapport 2003; Forslag til indven
dig istandsættelse ved arkitektfirmaet Clausen & We
ber 2002.
362
Magdalene Sandbergs mødrene våben er således
mod sædvane placeret til heraldisk højre (dvs. til venstre for iagttageren). Om andre eksempler på denne
praksis samt betydningen heraf, se Birgitte BøggildJohannsen, »Heraldik og stærke kvinder«, Nyt (Natio358
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nalmuseet) 105, december – januar – februar 20042005, 20 f.
363
Dette år blev figurerne på stenen delvis aftegnet af
N. L. Høyen (notebog VIII, 1830, 1).
364
NM. Indb. ved J. Kornerup 1884; Svendborg Amtstidende 2. maj 1884 (afskrift i Svendborg Byhistoriske
Arkiv) og Dagbladet 5. maj 1884.
365
Muligvis »SPD«.
366
Der blev betalt 4 rigsdaler for at lægge en ny sten på
graven. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
367
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Svendborg Vor Frue Præstearkiv. Kirkebøger.
368
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Svendborg Vor Frue Præstearkiv. Kirkebøger.
369
Den vigtigste kilde til begravelserne er kirkens
regnskaber, men det fremgår langtfra altid, om en begravelse er muret eller ikke. Ej heller er det altid entydigt, hvilken muret begravelse der er tale om. Således
nævnes det i regnskabet for 1675-77 uden nærmere
specifikation, at der blev åbnet en begravelse til afdøde
Baltzer von Milheims hustru Malene. I 1690 blev en
Baltzer Mikkelsens begravelse repareret, idet der blev
lagt to brædder over den, og murermesteren fik betaling for at tillægge den og opmure alterfoden, i 1702
blev der betalt for at åbne Peder Christiansens gravsted
i kirken, og i 1716 blev Casper Flindts hustru, Maria
Johansdatter, nedsat i en muret begravelse. 1772 betalte madam Melchior for at få åbnet en begravelse i
koret, og 1773 blev Morten Flindts enke nedsat i en
begravelse i koret. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
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LAFyn. Sunds Hrds. Provstiark. Rgsk. Priserne for
begravelser var således lidt lavere end i byens anden
sognekirke (sml. s. 225). 1741 var taksterne fortsat 10
rigsdaler i skibet og 6 i tværgangen, og det nævnes, at
den tidligere rektor ved den latinske skole fik 4 rigsdaler af hver begravelse; en ordning, kirkeværgen ønskede ophævet. RA. DaKanc. D 24. Fynske og smålandske
tegnelser (24. april 1741).
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Det
fremgår ikke af regnskaberne, hvor i kirken præsterne
blev gravsat.
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Det
kan ikke afgøres, om ‘benkisten’ i denne sammenhæng
betegner et egentligt benhus eller blot et skrin, hvor
knoglerne blev samlet ved en gravs genbenyttelse, jf.
Kai Uldall, »Benhus og benkiste«, NMArb 1950, 169
ff.
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Svendborg Amtstidende 2. maj 1884 (afskrift i Svendborg Byhistoriske Arkiv); Dagbladet 5. maj 1884 (avisudklip i NM); NM. Indb. ved Ove Petersen 1886.
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En undersøgelse af skelettet i forbindelse med dets
flytning fra †Klosterkirken til Vor Frue Kirke havde
bestemt det til at være af en 50-60-årig mand, og
dermed afvist, at det kunne være hertug Abels skelet.
Alligevel blev det genbegravet i Vor Frue Kirke. Nor-

disk Tidsskrift for Oldkyndighed 3, 1836, 315 f. Ved restaureringen 1884 blev skelettet gravet op og lagt i en
kiste, som blev nedgravet foran stolerækken i søndre
korsarm, jf. indb. ved Ove Petersen 1886 i NM. 1888
foranstaltede Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen, at skelettet blev taget op og undersøgt på ny;
også denne undersøgelse konkluderede, at der var tale
om skelettet af en ældre eller gammel mand. Skelettet blev derpå genbegravet på samme sted i et nyt, ca.
2 alen bredt, muret og hvælvet rum. Ministerialtidende
1888, i NM.
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Det kan ikke udelukkes, at der har været flere
murede begravelser end de her anførte, ej heller, at de
ikke stedfæstede begravelser er identiske med nogle
af de andre. Opslag i kirkebøgerne for Vor Frue Sogn
kan muligvis bidrage til at kaste lys over begravelsernes historie, men det har ikke været muligt at foretage en systematisk gennemgang i denne sammen
hæng.
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KB. Kallske saml 377. 4°. Stürup var beslægtet med
von Dedens familie, jf. ndf.
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Svendborg Amtstidende 2. maj 1884 (afskrift i Svendborg Byhistoriske Arkiv); Dagbladet 5. maj 1884 (avisudklip i NM); NM. Indb. ved Ove Petersen (1886).
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Corfitz Huitfeldt var gift med Magdalene Baad
Jensdatter, enke efter Hans Petersen von Deden, en
bror til Benedict von Deden (gravsten nr. 4).
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LAFyn. Svendborg Vor Frue Præstearkiv. Kirkebøger.
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En afskrift af pladen blev indsendt til NM.
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NM. Indb. ved Ove Petersen 1886. Karen Sparre var enke efter Peder Eggertsen Sandberg (†1609).
Samme år omtales ‘salige Peder Eggertsens lejersted i
korets sydside op til alteret’, hvor hans enke også kunne få plads, om hun ønskede det (LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.); selv synes han dog at være blevet gravsat i Skt.
Nikolaj Kirke (s. 217). Han var fætter til Magdalene
Nielsdatter Sandberg, der sammen med sin ægtemand
havde en begravelse i koret (nr. 1), og det kan vel heller ikke fuldstændig udelukkes, at det var der, Karen
Sparre blev nedsat.
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Svendborg Amtstidende 2. maj 1884 (afskrift i Svendborg Byhistoriske Arkiv).
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Beslagene er beskrevet dels som »udformet som
»engelhoved[!]« med krone« (NM. Forslag til indvendig istandsættelse ved arkitektfirmaet Clausen &
Weber 2002), dels som »en engel og en strålekrans«
(NM. Besigtigelsesrapport 2003). Formentlig er der
tale om kisteornamenter af den fra tiden o. 1650-1750
velkendte type, jf. f.eks. DK Odense 877 ff. og DK Århus 5587 ff. og 5966 ff.
384
Lignende skjolde var ophængt i Skt. Nikolaj Kirke,
jf. s. 230.
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I Svendborg Museum er registreret to mindeskjolde, hhv. med inv.nr. 15.197 og 26.459.Til begge inventarnumre knytter sig det samme fotografi.
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Olsen 100.
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church of our lady
ENGLISH SUMMARY

HISTORICAL INTRODUCTION.The church
is on a hill north of the market square of the medieval city. The oldest parts of the building still
standing were built in the first half of the 13th
century. The church is mentioned for the first
time in 1337 in connection with the institution
of a requiem mass, and it is evident that it was
a parish church like the city’s other church, St
Nikolaj (p. 251). The same source states that the
church was consecrated to Our Lady (Vor Frue).
According to a later tradition it was built on the
ruins of the castle ‘Swineburgh’, which may have
been destroyed in 1253; but archaeological investigations are thought to have disproved this.
In the Late Middle Ages and during the Re
formation, the Church of Our Lady appears to
have been the most important of the two parish
churches. At the end of the 17th century both
buildings are said to have been in great disrepair,
and in the 18th century the Church of Our Lady
was repaired repeatedly. In 1884 the church was
subjected to a major restoration by the architect
Ove Petersen, and in 2003-04 a restoration of the
interior of the church was carried out.
In 1541 Egense Church was annexed to Our
Lady, and at one point Tved Church must also have been subordinated to it. In 1554 Tved
Church was closed and the congregation was
enjoined to go to Our Lady, but in 1558 it reopened as an annexe to Skårup. In 1987 Fredens Parish was separated from Our Lady Parish.
The advowson presumably belonged, as usual, to
the Crown. From 1541 on, the parish priest or
his curate had to preach in the †abbey church
(†Klosterkirken) every Wednesday (cf. p. 74).This
stipulation was maintained until 1680, when the
curacy at the Church of Our Lady was discontinued and the incumbent was relieved of the
preaching duty.

MEDIEVAL ALTARS ETC. Written sources
from the Late Middle Ages and the period immediately after the Reformation mention eight
altars besides the high altar and a chapel of rest.
The high altar was probably consecrated to Our
Lady. At least four, perhaps five of the known
altars were associated with guilds in the town.
The St. John Altar was established by the guild
of goldsmiths, strapmakers and swordmakers and
was in the southern side of the church, presumably in the south transept. The St. Anne Altar
was founded by the guild of mercers, the St.
Canute Altar was associated with the guild of St.
Canute; and the Colloquium Altar or Holy Trinity
Altar was founded by the Colloquium Guild.The
Holy Cross Altar may have been associated with
the city’s »Skt. Hjælper« (St Helper) Guild. In addition there were the Mary Magdalen Altar, the St.
Peter Altar and the Lady (Virgin Mary) Altar and
Chapel of Rest. The last of these presumably took
the form of a separate room in the church where
the altar had been erected.
SURROUNDINGS OF THE CHURCH.The
Church of Our Lady is situated on a high hill
north of the old market square Torvet.The hill is
the highest point in the town, and slopes steeply
down towards all four points of the compass.
The church was centrally placed in the medieval city.
The north-south main street of the medieval
city, Møllergade, ran immediately east of the
Church of Our Lady.To the south lies Torvet, the
square which has existed at least since the Late
Middle Ages, inasmuch as the establishment of
the square is mentioned in 1527. A house complex lying west of the Church of Our Lady and
adjacent to the street is mentioned in 1485. This
street must be the present-day Fruestræde.
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The surrounding buildings are down along or
below the hill at slightly varying distances from
the church. The square lies as an open space
south of the church and is surrounded by buildings from the end of the 19th century and the
beginning of the 20th century.
According to a lost inscription from the 17th
century in the Church of Our Lady, King Svend
Tveskæg (Sweyn Forkbeard) founded Svendborg
on the hill where the church now stands. This
statement was interpreted for many years as referring to the castle ‘Swineburgh’. It is thought
to have been destroyed in 1253, and the Church
of Our Lady was thus thought to have been built
immediately afterwards. Archaeological excavations in 1972 and 1985 both on and below the
hill have been unable to confirm this. However,
soil removals from the hill in 1848 and 1884 have
destroyed much of the potential for seeing traces
of older features.
THE †CHURCHYARD.The sources for the size
of the churchyard in the past are very few, in terms
of both written and archaeological evidence. Its
demarcations are known, since the churchyard
was closed down in 1821, and it is possible that
this was also the medieval area. At all events, no
burials have been noted outside this area.The medieval churchyard was in that case limited to the
area around the church on the hill itself.
After burials in the church interiors were pro
hibited in 1805, an area in the southern part of
the town was chosen for the cemetery Assistens
kirkegården, which was consecrated in 1821.
Nevertheless a few burials apparently took place
in the old churchyard as late as 1841. However, a
price four times the normal one had to be paid.
Enclosures and entrances. Towards the south
there is a boulder dike that forms the transition
between the church hill and the lower-lying
square. The dike was erected in 1921 in connection with the construction of the stairway Wessels Trappe. A fragment of a Romanesque tombstone (fig. 96) and a foundation stone were set in
the dike.
In Resen’s view of Svendborg from 1677 (fig.
7) the Church of Our Lady is surrounded by a

†churchyard wall which encloses an almost rectangular area. This wall was later repaired many
times, just as some of it was replaced. It is mentioned for the first time in 1675.
In that year too an entrance to the churchyard
in the form of a †church portal out to the square is
also mentioned. At the end of the 17th century
it seems that there were three entrances to the
churchyard – probably entrances to the north,
south and east. Later there was probably also one
to the west.
Buildings in and around the churchyard. North
west of the church lies the church hall, housed
in a building from 1900 with an extension from
1986.
†Buildings in and around the churchyard. The †rectory is mentioned in 1558, but its location was
not known until the 18th century, when it was
in the street Fruestræde on the site where the
school Borgerskolen was later built. It was refurbished in 1714-15, but in 1741 it was said to be
so dilapidated that it had to be rebuilt. The new
rectory was 14 bays long and in two floors with
the gable towards the street. In 1823 it was in
great disrepair. A new rectory was built in 1853
in Fruestræde. It is described in 1924 as twowinged and built in brick with a tiled roof. The
facades were plastered.
The †city hall is not mentioned with any certainty until 1469. Its location at that time is not
known, but in 1527 it was on the square Torvet
immediately south of the Church of Our Lady.
This city hall probably stood until 1576, when
the erection of a new one began in about the
same place. It is presumably seen in Resen’s view
of Svendborg from 1677, and in 1823 it is described as built in half-timbering in two floors. In
1829 a new city hall was built on Torvet, and the
next year the old one was demolished. The new
city hall on Torvet stood until 1882.
Several small buildings which must be assumed
to have been in the churchyard or its immediate
vicinity are mentioned just once. In 1684-85 materials were purchased for a †charnel house, possibly the one that is mentioned in 1699 as being
in great disrepair. The last mention of a charnel
house is in 1913. After the closing-down of the
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churchyard a †round summerhouse, mentioned in
1838-39, was built. Finally, in 1871, a †coalhouse is
mentioned.
BUILDING.The Church of Our Lady in Svendborg is a Late Romanesque brick church, origi
nally two-aisled and vaulted with four almost
square vaults in two rows. To this nave belonged
a †chancel, which was slightly narrower than the
nave. Presumably in the second half of the 14th
century, this chancel was replaced by a long nave
in two bays. Shortly after the erection of the long
nave, in the second half of the 15th century, two
transepts were added as extensions of the western bay of the chancel, which now became the
eastern bay of the nave.The four bays of the nave
were then given new vaults. In the Late Middle
Ages, a †sacristy, tower and porch were added.
The preserved part of the Late Romanesque
church from the first half of the 13th century,
which seems so far to have been the first church
on the site, is now much influenced by a restoration done in 1884. The intention was actually to
preserve the original church as much as possible,
but large parts of the masonry were faced and
many traces of the old church were lost. On the
same occasion the sacristy on the north side of the
chancel was torn down and a new one was built.
The Late Romanesque Church of Our Lady,
like the St Nikolaj Church, was part of an area
around the Baltic shores with a common idiom
in brick architecture. Our Lady has simpler decorations than St Nikolaj; on the other hand, the
flat rafter frieze on the south facade and the west
gable is not directly known from other locations
in Denmark (fig. 26-27).
Medieval alterations and additions. Presumably in
the 14th century, the Late Romanesque chancel
was demolished and replaced with a long chancel,
which was as wide as the old nave.The two chancel bays probably both had vaults with the same
design as the one that still exists in the present
chancel.
In the second half of the 15th century the process continued with the north transept and then
the south transept, transforming the building into
a cruciform church. The transepts differ from
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each other in many ways, and in the details the
north transept is closer to the chancel than the
south one.
In the Late Middle Ages, concurrently with the
building of the transepts or shortly afterwards, the
existing vaults in what were now the four bays of
the nave were installed. At this time the west bay
of the chancel came to form the east bay of the
nave.
Also in the Late Middle Ages, a †sacristy was
built on the north side of the chancel, as well as a
western tower and a porch on the south side of the
nave. In 1768 the tower was given a new spire
which still exists today. The porch was in use until 1863 as the main entrance to the church. In
that year a new main entrance was established
through the tower, and the porch was furnished
as a mortuary chapel.
There are no visible traces of the original doors,
which were towards the north and south at the
western end of the nave. We do not know when
the church was first given ogival windows instead of the original round-arched ones. At least
one round-arched window was still in use when
the porch was built in the Late Middle Ages, but
the others had probably already been converted
into Gothic windows. Whether it was these windows that were still preserved at the time of the
restoration in 1884 is not known.
Ove Petersen’s major restoration in 1884 (fig. 23).
With this restoration the whole nave and much
of the rest of the church was faced, and new, larger pointed-arched windows were installed. It was
thought that the presumably Late Medieval sacristy was in such poor condition that it had to be
torn down. A new sacristy with a different design
and a larger area was built. The traces that had
been found of the original Late Romanesque
windows were reconstructed, but unfortunately
not correctly. Remains of an original vault were
preserved above the Late Medieval vaulting. The
extensive restoration has made it difficult to date
the church and give an account of its construction history, because only a few original traces
remain.
Restoration 2003-04 by Bendt Longmose Jakobsen,
Clausen & Weber A/S. During a major restoration
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of the interior the walls were cleaned and then
limewashed again. Today they appear entirely
white with no decorations.
Wall paintings. In several places in the church,
the restoration of 1884 revealed traces of wall
paintings from various periods. They were not
considered worth preserving, and instead new
decorations were done for the vaults both in
1884 and later. These can no longer be seen.
Stained glass. In the chancel there is stained glass
from 1973 by Sven Havsteen-Mikkelsen. Both
transepts have a stained glass work in the gable
from 2004 by the Faroese artist Tróndur Patursson.
FURNISHINGS. Most of the furnishings come
from the restoration of 1884, and only a small
part of the older furnishings is still preserved.
From the Middle Ages two bells are preserved;
they may not have come to the church before the
mid-16th century.We know from written sources
that the church had an †altarpiece with a carving
of Christ on the Cross, and that a Romanesque
†font stood in the tower interior. The church also
owned an ornate embroidered †chasuble.
In 1560 a set of emblazoned †family pews for
Jesper Friis and Anne Hvide were set up immediately in front of the entrance to the chancel, and
in 1577 the nave was furnished with ordinary (†)
pews. A number of gables and doors from these,
along with similar pieces from the first half of the
17th century, were re-used as wall panels in the
sacristy. The transition between chancel and nave
was marked by a †chancel screen, first mentioned
in 1589, but possibly older.The pulpit from 159799 was donated by Detlev Sested and Ingeborg
Rosenkrantz and was set up on the western pillar
in the opening to the north transept. In 1600 the
alderman Poul Pedersen and Maren Hansdatter
donated a †font screen, which was set up around
the font, which was perhaps in this connection
moved to the north transept. In 1604 a new altarpiece was procured. The original (†)altar painting
of the Institution of the Eucharist hangs in the
sacristy; in 1824 it was replaced with a painting
by C.W. Eckersberg, donated by Prince Christian
Frederik.

In the 17th and 18th centuries the church received a number of smaller furnishing items in
the form of textiles, altar plate and baptismal
equipment as gifts, from among others members
of the local nobility. A new bell came in 1656.
In 1694-96 the lighting in the church was substantially improved when three married couples,
Anders Poulsen and Ellen Clausdatter, Christen
Rasmussen Bierg and Karen Jørgensdatter, and
Mads Andersen Bang and Magdalena Jacobsdatter, each donated a 16-armed †chandelier that was
hung in the chancel and nave. The church further received an †altar rail from the first of these
couples, and in 1702 it was given its first †organ.
In the 18th century the church interior was also
influenced by the installation of several †closed
pews in the transepts and the western end of the
nave, while in 1737 a †gallery was set up above
the entrance in the south transept. In 1745-46
the (†)paintings of the altarpiece were renewed,
and in 1768 the pulpit was moved to its present
position on the north pillar of the chancel arch.
The furnishing of the church interior at this time
is in fact evident from a plan from 1771 (fig. 58).
In the first half of the 19th century there were
very extensive modernizations of the furnishings. In 1820 the chancel screen was removed, in
1825-32 the altarpiece was furnished with new
paintings, and the altar rail was renewed. In the
first half of the 1840s the pulpit was much modernized with among other things new stairs and
a rebuilt canopy; the Baroque chandeliers were
replaced with new ones, and in 1848 came a †font
of faience as well as a new †organ, built by Peter
Mortensen Gudme, Svendborg. The same year
the †font screen, the †family pews and the †gallery
were dismantled, as was a medieval †celebrant’s
chair from the †Abbey Church, which had been
set up in 1828 in the porch.
In the major restoration of 1884 large parts of the
furnishings were renewed. The font was made by
the sculptor Otto Evens and paid for by the county
prefect Count L. F. H. Brockenhuus-Schack along
with the related baptismal dish, while the chalice
and paten were donated by a circle of freemasons.
The altar rail, the pews and the chandeliers etc.
also come from that year.
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In the 20th century the furnishings were supplemented with a number of small objects including two church ships; the chasubles too are
all from this century. In 1958 the organ was replaced.
The present-day colour scheme comes from
the restoration of 2003-04. The altarpiece and
pulpit are in brown and yellow colours, with
rich gilding on a black ground, the latter with
polychrome details, while the pews are painted
a deep purple, almost black colour. We do not
know much about the older colour scheme. In
the first half of the 19th century the pulpit and
altarpiece were painted white with gilt details; in
the major restoration of 1884 both were cleaned
off. In 1960 the furnishings were painted in grey
and blue.
DESCRIPTION. In the following the most important furnishing items will be described in the
same order as in the Danish text with figure references in brackets.
The communion table (fig. 60) is from 1884 with
a tabletop of oak. It is clad in panelling from
2003-04.
The altarpiece (figs. 61-65 and 109), which is of
the ‘catechism’ type, is from c. 1604 with paintings by C.W. Eckersberg from 1824-25.The other
panels are filled with inscriptions from the New
Testament, made during the restoration of 200304. From the original decoration four (†)altar
paintings have been preserved, one of which, with
a Last Supper subject, has been hung in the sacristy, while the other three are in the Svendborg
Museum.
Altar plate (fig. 68-72).The church has two chalice and paten sets. One was made in 1842 by Johan
Frederik Edsberg, Svendborg, from a presumably
medieval set. The second was made in 1884 by
Jacob S. Prahl, Copenhagen, and donated by a
circle of freemasons together with a wafer box and
an altar jug. The church also has a wafer box from
1700, made by Nicolai Knudsen, Copenhagen,
and donated by the customs official Johannes
Nielsen Friis. One chalice and paten set for the sick
is from 1617 and was donated by the alderman
Hans Richartsen and Abel Jespersdatter; the sec-
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ond is from 1986 and was made by T. LinderMadsen,Viby Sj.
The altar candlesticks (fig. 73), from 1793, of silver, were made by Ole Rye Lindal, Svendborg,
and donated by Henrich Fich Bager and his wife
Gertrud.
A chasuble (fig. 77a-b), from 1906, is of lightcoloured silk with violet lining and applied decoration.
A Late medieval †chasuble with extraordinarily rich, gold-embroidered decoration with the
Blessing Christ surrounded by many saints and
related Latin inscriptions, is mentioned in 1576
and still existed in the church in 1771.
The altar rail (cf. fig. 60), from 1884, is of wood
and consists of slender, turned uprights with flat
central elements.
The font (fig. 78) is also from 1884. It was
made by the sculptor Otto Evens and donated
by the County Prefect, Count L. F. H. Brockenhuus-Schack. It is in light-coloured marble and
is decorated with allegories of Faith, Hope and
Charity. The related baptismal dish (fig. 80) is of
silver and was made by Joachim Anker Clausen,
Copenhagen.
The pulpit (figs. 82-84 and 111), from 159799, was donated by Detlev Sested and Ingeborg
Rosenkrantz. It consists of a hexagonal body
with carved datings 1597 and 1599; a contemporary but much rebuilt soundboard; and a lower
canopy, a bearing pillar and stairs, probably from
1843. The figures on the pulpit body as well as
several other details were carved in 1884 by the
woodcarver Erik Nielsen of Hesselager and donated by a private donor.
The pews (cf. figs. 39 and 59) are from 1884, of
pine with rounded end gables.
(†)Pews (figs. 66 and 85-86), 1577, with later additions, were re-used as oak wall panels in
the sacristy. The gables have pilaster decorations,
while the doors are ornamented with arcades.
Two of the poor boxes (figs. 87-88) appear to
be mentioned in 1576, a third is probably from
1771. They are of oak and mounted with iron
plates and bands.
The organ (cf. fig. 57), from 1958, was built by
Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød, with 28
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stops, three manuals and a pedal. The organ casing
and organ loft were designed by Andreas Jensen.
A relief (fig. 89) from 1884, in plaster, showing John the Baptist preaching, was made by the
sculptor Carl Rohl-Smith.
The chandeliers, in Baroque style, are from 1884;
one, however, is from 1935, donated by the incumbent M. Schiødte and his wife.
Church ships (figs. 90-91). One, »Dan[n]ebrog«,
is from 1910, built by the shipowner Hans Iver
sen, Skårupøre. It is three-masted with 24 guns
on each side. The second, »Dagmar« is from
1951 and was built and donated by the shipmaster Frederik Almsted, Troense. It is three-masted
with six guns on each side.
The tower clock (fig. 113), 1884, was made by
the tower clock company Bertram Larsen, Copenhagen.
Bells (fig. 92-94). The church has three bells.
One, founded by »Pether«, is presumably from
the first quarter of the 15th century. It has a minuscule inscription and a founder’s mark and is
decorated with a large rosette. The second was
founded by Povl Grydestøber in Middelfart in
1505. It has a minuscule inscription, a founder’s
mark and is decorated with reliefs. The third was
founded by Baltzer Melchior in 1656.
The carillon is from 1958 with 27 bells, made
by Petit & Fritsen, Holland, and donated by the
wine merchant Consul Th. Andersen in Odense.
In 2009 it had nine new bells added, made by
the firm Royal Eijsbouts, Holland, and donated
by the foundation A. P. Møller og hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

SEPULCHRAL MONUMENTS. The church
has two memorial tablets from the 1910s and
eight tombstones, two of which are Romanesque,
while the others range over the period c. 14701816.
Two medieval graves were discovered during
the restoration of 2003-04 (p. 369). At the end of
the 16th century and until the middle of the 17th
century the church was the setting for several
aristocratic burials and funerals including those
of Axel Kruckow and Anne Friis 1598 (tomb
slab no. 4) and Oluf Gaas (†1618) and Magdalene
Sandberg (tombstone no. 5). In the 17th and 18th
centuries the church served as a burial place for
city officials and the more prosperous citizens.
In the 17th and 18th centuries the church
had far more monuments than it does today, although the kind of profusion of these found in St
Nikolaj Church (p. 256) cannot be documented.
From written sources we know of five †sepulchral
tablets from the decades around 1600, which were
hung on the walls in the chancel, nave and south
transept, and just under 20 †tombstones from the
period 1680-1800, which were set in the church
floor. The lost monuments were mainly scrapped
or sold at the beginning of the 20th century.
†Burials. The church had four brick tombs in
the chancel (nos. 1-4) and one in the south side
of the nave just outside the chancel screen (no. 5).
To these we can add a further two, whose location is uncertain (nos. 6-7). Moreover there were
a large number of interments spread all over the
church. The graves were filled in the first half of
the 19th century.

Skt. Jørgens Kirke
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Fig. 1. Kirken set fra Svendborgsundbroen. Foto Mogens Vedsø 2012. – The church seen from the Svendborgsund Bridge.

Skt. Jørgens kirke
Svendborg
Noter s. 442
Historisk indledning. Skt. Jørgens Kirke ligger smukt
på en skråning ned mod Svendborg Sund i den
sydlige del af den moderne by. Kirken er omgivet
af sin kirkegård; mod nordøst hæver Svendborgsundbroen sig højt over området, mens bebyggelsen mod vest udgøres af villaer.
	De ældste dele af den nu stående kirke er opført
o. 1300, men erstatter en ældre †trækirke, muligvis
fra slutningen af 1100-tallet (jf. s. 407). Selve kirken, der var viet til Skt. Jørgen (»sancti Georgii«),
er tidligst omtalt i de skriftlige kilder 1372 i forbindelse med en afladsbevilling foranlediget af, at

Danmarks Kirker, Svendborg

bygningen ‘for størstedelen’ var ødelagt.1 Brevet,
der var udstedt af ærkebispen af Lund samt seks
biskopper, alle forsamlet i Odense, lovede eftergivelse af 40 dage af den pålagte kirkebod ved
gaver til kirken, bl.a. af kalke, lys, klæder, bøger
og andre prydelser, ved almisser til de syge, besøg
på udvalgte festdage (herunder på kirkens indvielsesdag) og ved vandring i procession om kirkegården samt bøn for de afdødes sjæle.
	Kirken er landets eneste bevarede sikkert kendte spedalskhedskirke: Den var fra sin opførelse
del af et spedalskhedshospital, en Skt. Jørgensgård,
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Fig. 2. Skt. Jørgens Kirke, set fra nordvest. Maleriet er signeret »CB«. I Svendborg Museum. – Skt. Jørgens Kirke, seen
from the north west.

ved Svendborg.2 Institutionen (»hospitali leprosorum«) er allerede nævnt 1291 i forbindelse med
en testamentarisk gave.3 Det er imidlertid uvist,
om den ældre trækirke fra første færd var knyttet til en velgørende institution på stedet.4 Komplekset var som vanligt for hospitaler af denne art
placeret uden for den middelalderlige bykerne, ca.
1200 m syd for bygrænsen, og samtidig langt fra
landevejen mellem Svendborg og Fåborg.5 Beliggenheden kan muligvis have været motiveret af
en tidligere vejføring til et færgested på stranden
ved Skt. Jørgensgården med overfart til Tåsinge.6
	Det vides ikke med sikkerhed, hvem der varetog den kirkelige betjening af Skt. Jørgensgårdens
beboere. Et brev fra 1332, hvori Christoffer II’s
drost, Lars Jonsen, gav fuldmagt til at afhænde
hans ejendom i Sørup Sogn til de spedalske i Skt.
Jørgensgården og desuden afsatte faste mængder
af byg og smør til franciskanerne til dækning af
udgifter til vin, alterbrød, olie og voks,7 er blevet
opfattet som vidnesbyrd om, at betjeningen blev
varetaget af gråbrødrene i byen.8 Dette fremgår

dog ikke entydigt af kilden.9 Franciskanernes
eventuelle opgaver i hospitalskirken må under
alle omstændigheder være ophørt i begyndelsen
af 1400-tallet, idet der 1413 udstedtes en pavelig befaling om, at embedet som hospitalspræst i
de spedalskes hospital uden for Svendborg skulle
overdrages til en Peder Mogensen, som i forvejen
havde en sognekirke i Odense Stift.10
Af byens privilegier 1451 fremgår, at Skt. Jørgensgården lå på Svendborg bymark,11 og byens
magistrat havde, som anført i institutionens ældst
kendte reglement fra 1486, betydelig indflydelse
på den daglige drift sammen med kongens lensmand og Odensebispen.12 Ejendomsretten tilhørte dog kongen, hvilket bl.a. fremgik 1520, da
en borger i Odense, Sylvester Clausen, fik livsbrev på en kongelig forlening heraf.13 1528 mageskiftede Frederik I Skt. Jørgens Hospital med
Joachim Rønnow til Hvidkilde.14 Til hospitalet lå
en større avlsgård, Brydegård; tiendeindtægterne
herfra var bestemt til bl.a. vedligeholdelse af kirken og aflønning af præsten.15

Skt. Jørgens Kirke

Kirken og hospitalet efter reformationen. I lighed
med landets øvrige spedalskhedshuse nedlagdes
institutionen ved Christian III’s reces af 4. maj
1542. Selve hospitalet bevaredes dog, men nu som
en selvstændig institution, antagelig fordi der ikke
i Svendborg blev oprettet noget almindeligt hospital.16 1589 var antallet af lemmer 24.17 Ejendomsretten til komplekset, inklusive kirken, med deraf
følgende ansvar for at vedligeholde bygningerne,
tilhørte fortsat Hvidkildes ejere, der i hvert fald fra
1554 også havde patronatsret.18 Overgang til selveje
skete formentlig 1915 som i Sørup (s. 451).
	Ved sit besøg i 1589 noterede biskop Jacob
Madsen, at kirken var ‘smuk’,17 men fremhævede
allerede fem år senere, 1594, hvordan kirkeejeren Erik Hardenberg til Mattrup (g.m. Anne Eilersdatter Rønnow) havde ladet kirken renovere
ind- og udvendig med fire skønne hvælvinger,
nyt inventar m.m. 1599, da arbejdet var afsluttet,
fandt han kirken ‘statelig’. 1737 blev kirken atter
renoveret med bl.a. nye hvælv, bekostet af kirke-
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ejer Johan Lehn, der året efter lod de nuværende
hospitalsbygninger opføre, efter at de gamle var
brændt 1638 og 1712.19 Forinden var der 19. dec.
1735 oprettet en ny fundats for hospitalet, konfirmeret 2. nov. 1736, da man mente, at den gamle var gået til i branden 1638.20 Ved visitatser i århundredets anden halvdel bedømtes kirken som
værende i forsvarlig stand;21 1803 blev den dog
beskrevet som ‘lille og simpel’.22 1877-78 gennemførtes en hovedrestaurering under ledelse af
arkitekt Ove Petersen. Sit nuværende udseende
har kirken fået ved hovedrestaureringen 1960-65,
ledet af arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen.
Anneks- og sogneforhold. Beboerne i hospitalet
udgjorde Skt. Jørgens Kirkes egentlige menighed.23 Fra midten af 1500-tallet fungerede sognepræsten i Sørup som hospitalspræst, og han
havde også sin bolig i hospitalet.24 Det blev derefter almindeligt at opfatte den sydlige del af Sørup Sogn som et særligt Skt. Jørgens Sogn; 1589
anførte Jacob Madsen ligefrem, at Sørup var »An-

Fig. 3. Kirken og hospitalet set fra nordvest. Udateret foto i Svendborg Museum. – The church and the hospital seen
from the north west.
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nex til S. Jørgen Capelle«,25 mens sognepræsten
Peder Duus 1755 indberettede, at hovedsognet
kaldtes Sørup, annekset Skt. Jørgens Sogn.26 I
synsprotokollen for 1861 fastslås dog, at kirken
ikke havde noget sogn,27 og en formel sognedeling gennemførtes først 1963. Det var gennem
hele perioden tilladt bønderne i de nærliggende
småbebyggelser Kogtved og Strandhusene at søge Skt. Jørgens Kirke, men Sørup var deres rette
sognekirke, hvor de havde deres stolestader.28
Gudstjenesteskikke m.m. 1589 prædikede Jacob
Madsen i kirken, ‘der var og er kun få tilhørere’;17
en ikke overraskende konstatering i betragtning
af menighedens ringe størrelse. I Skt. Jørgensgårdens fundats 1735 fastslås, at der som hidtil skulle
holdes gudstjeneste i hospitalets kirke alle søgneog helligdage, hver morgen og aften, ‘som i andre
sognekirker’.29 Tre gange årligt skulle Hvidkildes
fuldmægtig møde i kapellet og i overværelse af
præsten og hans medhjælpere uddele de penge
til hospitalets beboere, som de ifølge fundatsen
havde krav på.30
Arkæologiske udgravninger. Forud for kirkens seneste istandsættelse foretoges 1961 udgravninger
i kirkegulvet, hvor der foruden spor af en †trækirke (se ndf.) i skibets vestfag udgravedes grave
med skeletmateriale fra 16 individer; af disse viste de ni tegn på spedalskhedsforandringer, mens

en enkelt grav tolkedes som værende ældre end
skibets vestudvidelse. I kirkens østende fremkom
flere gulvlag og murede alter- og prædikestolsfundamenter.31 Sydøst for kirken blev der i 1947
udgravet rester af et hus, hvortil har knyttet sig
en brolægning af teglsten, mens der ved undersøgelser i den lange hospitalslænge i 2004 fandtes
rester af flere forgængere.Ved de seneste udgravninger i 2006 fandtes øst for hospitalsbygningerne fundamenter og gulvrester fra flere bygninger, der ved mønt- og keramikfund er dateret fra
1200-tallet og frem til 1400-tallet.32
Fund. Ved udgravningerne i kirken 1961 fandtes ved harpning i alt 88 mønter, hvoraf de 56 er
middelalderlige.33 Ældst er en Hamborg hulpenning fra o. 1200. Blandt de øvrige fund var
stumper af bemalet glas (s. 421) samt en senmiddelalderlig *bomærkesignet, der har tilhørt en Nikolaus Kluppel (fig. 4a-b). Den cirkulære signet
er af bronze og måler 2,7 cm i tværmål. På bagsiden er en øsken. Forsidens omløbende indskrift
med majuskler lyder »S. Nikolavs Klvppel«.34 Af
bygningssten fandtes en *munkesten med stempel
(2,5×2,5 cm) i form af et hjerte hvori et H, under
hjertet en tværstreg (fig. 57); endvidere enkelte
fragmenterede tagsten.35
Sagn. Om kirkens grundlæggelse fortælles en
klassisk Skt. Jørgenlegende, tilpasset en lokal kon-

Fig. 4a-b. *Signet (s. 404). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Signet.
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Fig. 5. Kirken set fra syd. Udateret foto i Svendborg Museum. – The church seen from the south.

tekst: Dengang en småkonge regerede på Ørkild,
huserede en drage på egnen. Den forlangte hver
dag en ung pige til føde, som valgtes ved lodkastning. På dagen, hvor kongens datter skulle udleveres, kom en ridder, som dræbte dragen. Han
afslog at ægte prinsessen, men ønskede i stedet
at få opført en kirke på det sted, hvor dragen var
blevet dræbt. Her skulle synges messe tre gange
dagligt. Kirken kaldtes Skt. Jørgens, da det var
ridderens navn.36
Middelalderlige altre. 1589 påbød biskop Jacob
Madsen, at to altre skulle nedbrydes.17 Kirken
kan dog have haft flere altre.
omgivelser
Kirken og hospitalet ligger på et lille næs mod
Svendborg Sund. Fra nord leder den gamle færdselsåre Brydegårdsvej ned mod kirkepladsen, der
mod sundet i syd og øst er afgrænset af stejle
skråninger, mens terrænet flader ud mod Strand-

husene og Øreodden i vest. Mod øst, neden for
skråningen, er et tidligere havområde inddæmmet og inkorporeret i Skt. Jørgens Park.
Kirkegårdens oprindelige beskedne størrelse var
betinget af Skt. Jørgens Kirkes middelalderlige
status som hospitalskirke. Fra 1800-tallet og frem
er der dog efterretninger om en række udvidelser: I 1825 planeredes og inddeltes kirkegården
således, at enhver gård- og husbeboer havde sin
‘bestemte gravplet’, ligesom en udvidelse ‘indtil
den vestre gavl af hospitalet’ foretoges.37 Yderligere udvidelser skete løbende fra 1879 til 1932,
hvor det 4822 m2 store areal forøgedes kraftigt
med 3152 m2.38 En mindre udvidelse mod øst
fulgte i 1956.27 En påtænkt urnegravplads i 2005
i ‘Præstens Urtehave’ øst for kirken blev pga. arkæologiske levn henlagt til den østlige del af kirkegården.39
	Kirkegårdens hegn udgøres af bøgehæk langs
Strandhusene og Øreodden, mod syd af et formentlig i 1930’erne opsat jerntrådhegn27 ledsaget
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af bøgehæk og vedbend, mens levende hegn udgør afgrænsningen mod øst. Mod nord fungerer
den lange hospitalslænge som afgrænsning af kirkegården.
†Hegn. At kirkegården har været hegnet af stendiger eller regulær mur kan bl.a. ses af en notits fra
1841, hvor en ‘ringmur’ repareredes ‘adskillige steder’ (fig. 5);40 endvidere betaltes i 1898 stenhugger
Poulsen for arbejder ved kirkegårdens udvidelse.40
Ved et syn 1944 nævnes et stendige mod nord.41 I
1931 omtales et jernrækværk, mens jernhegn om
kirkegårdsudvidelsen er noteret 1935 og fornyet
og udvidet 1975. Det sydlige trådhegn afløste et
i 1899 opsat stakit, som repareredes i 1916 og
1924.42
Indgange. Til den nu stærkt udvidede kirkegård
hører i dag adskillige porte, opsat i takt med arealforøgelserne. Hovedindgangens murede piller
med kørelåge, der flankeres af to ganglåger, er fra
1965 og erstattede de murede piller fra 1921, der
bekostedes af konsul Axel Nielsen (fig. 6).43 Mod
Strandhusene er en mindre tremmelåge inkorporeret i bøgehækken, mens indgangspartiet i sydvest med adgang til materialepladsen er etableret
2007;39 i kirkegårdens sydøstlige hjørne er der via
en mindre tremmelåge og trapper forbindelse til
stranden syd og øst for anlægget.
(†)Indgange. Gennem Johan Lehns store hospitalslænge (jf. ndf.) var der adgang til kirkegården
via en omtrent midt i bygningen placeret port.44
Porten, der ikke var anlagt med henblik på færdsel af tung trafik, var bred, men i 1800-tallets begyndelse »… saa lav at kun meget smaae Vogne
kan kiøre derigiennem«.45
Hospitalet. De 1964 fredede hospitalsbygninger,
der er beliggende nord for kirken (jf. fig. 1 og 6),
er nu indrettet til sognegård og er senest renoveret 2004. Den største og med kirken parallelt
liggende længe er opført af Johan Lehn til Hvidkilde i 1738, og er hvidkalket med halvvalmet
spåntag, over portåbningen i midten endvidere
med gavlkvist til begge sider. Den grundmurede
bygning var oprindelig indrettet med beboelsesrum og bryggers.46 Kort efter opførtes af samme
bygherre nord herfor og vinkelret herpå ‘det nye’
eller ‘lehnske’ hospital, der indrettedes med fire
rum og bryggers.47 Den ligeledes grundmurede

bygning blev udsmykket med lisener, og står i
dag også hvidkalket med spåndækket halvvalmtag.
Udformningen af den oprindelige †Skt. Jørgensgård findes der intet vidnesbyrd om, idet den
ældste efterretning om anlæggets udseende er
nedfældet af biskop Jacob Madsen i 1589: »Der
et Hospital; er 26 smaa Bode byget, summe tagt
met Straa oc somme met Tegel, oc nogre iche
vel fardige. Var 24 fattige vdj«.17 På dette tidspunkt var spedalskheden stort set forsvundet fra
landet.48 Anlæggets funktion var derfor omlagt
til hospital for fattige og svagelige individer, og
som det fremgår med en noget broget bygningsfremtoning.49 Komplekset fik på et tidspunkt før
1556 tilføjet en præstebolig,50 og ved visitationen i 1595 noteres det, at Fru Anne Rønnow har
ladet opføre »… et herlige Husz, mellem Stenger muret …«17 til halvdelen af hospitalets fattige. Bygningerne hærgedes af brande i 1638 og
1712,51 og i 1724 bestod hospitalet af tre længer:
to teglhængte bindingsværksbygninger, den ene
»… meget brøstfældig«,52 samt en ikke nærmere
karakteriseret tredje, mens anlægget umiddelbart
før Johan Lehns tid bestod af to beboelseslænger
på hhv. 20 og syv fag og et bryggershus på fem
fag, alle i bindingsværk.53
Bygninger på kirkegården. Af eksisterende bygninger på kirkegården findes i den nordlige del et
1971 opført hvidmalet kapel (arkitekt Lars Mindedal, Svendborg) med helvalmet tegltag, der i
1982 blev udvidet med mandskabsfaciliteter.54
En ny toetagers værksteds- og garagebygning
med klinklagte brædder og afdækket med tagpap
blev opført 2006.55
†Bygninger på og ved kirkegården. Nordøst for
hospitalet forsvandt i 1962 den sidste rest af den
gamle †præstegårds avlsbygninger i bindingsværk, ‘Præstegårdsladen’ kaldet, i Skt. Jørgens
Park, i forbindelse med Svendborgsundbroens
omfattende anlægsarbejder.56 Lidt usædvanligt er
der ikke efterretninger om en kirkelade ved kirken, som ellers er normen på Fyn.57 Det nuværende kapel afløste et i 1893 opført †ligkapel, der
lå omtrent, hvor den nuværende hovedindgang
er placeret, og hvortil der senere knyttedes nødtørftshus samt redskabs- og brændselsrum.27
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Fig. 6. Kirken og hospitalet set fra nordvest. Foto Mogens Vedsø 2012. – The church and the hospital seen from the
north west.

Bygning
Kirken, der har erstattet en †trækirke, består i sin oprindelige form af et polygonalt afsluttet langhus fra o.
1300. I 1300-tallet er kirken udbygget med en vestforlængelse, mens en søndre †korsarm blev opført i
1400-tallet og revet ned i 1590’erne. Formentlig o.
1500 er tilføjet et tårn mod vest. Kirken er orienteret
omtrent solret.

†Trækirken blev erkendt ved kirkens seneste istand
sættelse 1960-65, hvor der i forbindelse med gulv
sænkning blev foretaget udgravninger i kor og

skib.58 Resterne af anlægget kunne observeres
som fire rækker af stolpehuller, 25 i alt, der alle er
lokaliseret i skibets øst- og midtfag, hvilket svarer til udstrækningen af skibet i den oprindelige
teglkirke (fig. 7). Af stolpehullernes placering kan
udledes, at den treskibede bygning havde rektangulær form med en bredde på 5,1 m, mens længden har været mellem 7,4 og 10,6 m. Bedst bevaret var nordvæggen, hvis stolpeforløb dog er skåret af senere nedgravninger til hvælvpiller, mens
sydvæggen blot kunne følges over en strækning
på ca. 2 m fra sydvesthjørnet.Vestgavlen erkend-
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tes ved i alt fem stolpehuller, heraf to hjørner.
Spor af en tredje stolperække blev registreret parallelt med nordvæggen 1,65 m syd for denne, og
er tolket som en tagbærende stolperække; en tilsvarende sydlig række, der skulle fuldende billedet af en treskibet planløsning, kunne pga. senere
forstyrrelser ikke påvises, idet der her blot var
bevaret et enkelt stolpehul. Om bygningen har
stået i forbindelse med et kor i øst er en mulighed, men kan ikke længere påvises arkæologisk.
Sikkert er det dog, at fundamentsgrøfterne til
det oprindelige, to fag lange teglsatte skib skærer
nedgravningerne til træbygningens stolpehuller,
mens selve stolpesporene er uberørte – dermed
er det muligt, at træbygningen endnu har stået,
da fundamentet til teglstenskirken blev lagt. En
nøjere datering af trækirken er ikke mulig, men
påviste stolpeudskiftninger indikerer, at træbygningens funktionstid er forholdsvis lang, og at
opførelsestidspunktet dermed kan være så tidligt
som slutningen af 1100-tallet.
	Den unggotiske teglstenskirke er i øst udstyret
med et polygonalt tresidet kor, hvortil der knytter sig et to fag langt skib. Langhuset målte i sin
tidligste udformning 17,6 m i længden og 8 m i
bredden (fig. 9-13).

Materialer og teknik. Murene af røde teglsten i
uregelmæssigt munkeskifte, der over tid har gennemgået omfattende istandsættelser og ombygninger, har en tykkelse på 80-100 cm; de hviler
direkte på et stablet kampestensfundament, hvis
øverste skifte er synligt især vestligt på skibets
nordside.59 Fundamentet er lagt i en dybde på
mellem 0,8 og 1,3 m under nuværende terrænoverflade.60 Kirkens mure var indvendig oprindelig dækket af en lys, gråhvid puds.
Støttepiller. Korpolygonen er i det ydre inddelt
af fire skråt afsluttede og tegldækkede støttepiller til gesimsniveau, mens der er spor af fem af
skibets oprindelige †støttepiller inkl. to diagonalt stillede †piller ved hjørnerne. Lodfuger på
flere af korpillernes sider antyder, at fremspringet
oprindelig blot har udgjort ca. 45 cm, hvilket er
halvt så meget som det nuværende (jf. fig. 11).61
Sporene af skibets †støttepiller viser, at pillerne, i
modsætning til de nuværende, der er fra 1877-78,
ikke var korresponderende, og altså ikke har haft
faginddelende funktion i den fladloftede kirke,
men blot har været dekorative.62
†Døre. I skibets østfag ses endnu spor af kirkens
eneste kendte oprindelige indgang, den i 1811
tilmurede norddør,63 der for den øvre dels ved-

Fig. 7. Plan. 1:150. Kirkens oprindelige udstrækning med de udgravede spor af trækirken. Prikket signatur viser de
områder i kirken, der er uforstyrrede af senere grave og andre nedgravninger. Stolpehullerne er skraverede, mens
stolpesporene er krydsskraverede. Efter Olsen. – Plan. The original extent of the church with the excavated traces of the
wooden church. Dotted areas show the places in the church that are undisturbed by later graves and other digging.The post-holes
are shaded, while the traces of posts are cross-hatched.
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Fig. 8. Kirken set fra nordøst. Foto Mogens Vedsø 2012. – The church seen from the north east.

kommende er forstyrret af gentagne ombygninger (fig. 17). Døren var oprindelig placeret midt i
kirkens nordmur; åbningen, der udvendig erkendes som lodfuger i op til 1,6 meters højde, havde
oprindelig to false samt døranslaget og var 2 m
bred, lysningen 1 m. Mod kirkerummet, hvor
vangerne var retkantede, var tærskelen udformet
som binderskifte af ti teglsten i munkestensformat, senere forhøjet med to på hinanden følgende, let irregulære rulskifter i forlængelse heraf.
Tydelige slitagespor sås på den østlige del af fladen, idet døren var ophængt på vestvangen.64 170
cm over oprindeligt indgangsniveau er udvendig
på østvangen i vederlagshøjde bevaret en enkelt
sten af et prydskifte af løbere, der formentlig har

indfattet et spidsbuet spejl eller den yderste fals i
en spidsbuet døråbning. Senere forstyrrelser har
udslettet næsten alle spor af dørens øvre del. Det
kan ikke udelukkes, at kirken har haft en oprindelig indgang i vest, omend der ikke eksisterer
spor af en sådan.
Vinduer. Kirken har bevaret tre oprindelige vin
duer i korpolygonen, mens der i skibets nordside endnu findes to oprindelige, nu tilmurede
vinduer; på sydsiden er der sandsynligvis spor af
yderligere to. Polygonens dobbeltsmigede vinduer er svagt spidsbuede og havde oprindelig
vandrette sålbænke.65 De omtrent midt i murtykkelsen placerede, smalle lysninger er kronet af
kløverbladsbuer, mens de to sydligste endvidere
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Fig. 9. Kirkens syd- og østfacade. 1:300. Målt og tegnet af Lars Mindedal Rasmussen 1995. – South and east facade
of the church.

Fig. 10. Længdesnit 1:300. Målt af Ejnar Mindedal Rasmussen 1963, tegnet af Anders
C. Christensen 2012. – Longitudinal section.

Fig. 11. Plan. 1:300. Målt af Mogens Brahde og I. Arthur-Nielsen 1963, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2012. – Plan.

Skt. Jørgens Kirke

udvendig som indvendig er indrammet af trekvartstav (fig. 18-19).66 Vinduerne stod tilmurede
indtil 1950’erne, hvor de blev genfundet under
forarbejdet til det følgende årtis restaureringer;
østvinduet var lukket med munkesten, de øvrige
med små, gule teglsten. Korets sydøstlige vindue
havde formentlig i 1590’erne fået borthugget
smigen, der genetableredes 1962.39 Det nordøstlige vindue adskiller sig ved den noget smallere
åbning samt fraværet af rundstaven. Denne udformning, inklusive kløverbladsbuen, er ligeledes konstateret ved skibets oprindelige vinduer
i nordsiden (jf. fig. 11), der dog er noget lavere
og står med stejl aftrappet sålbænk.67 Det ene er
blændet og kan nu ses fra kirkerummet i skibets
midtfag (jf. fig. 31), mens endnu et intakt nordvindue i skibets østfag er helt tilmuret; begge er
delvis dækket af hvælv- og støttepiller. Spor efter
oprindelige vinduer kan ydermere ses indvendig
i skibets midtfag i form af et fragmenteret stik,
mens et lodret karmforløb på sydsiden af koret
muligvis er rest af et vindue.
Indre. Hvor korets udvendige form er polygonal, er den indvendige afslutning for den nedre
dels vedkommende udformet med runding. To
oprindelige spærstikafdækkede gemmenicher er
bevarede i henholdsvis øst- og nordmur, sidstnævnte med tilhugget kilesten øverst i stikket (jf.
fig. 14). En tredje fladbuet niche i oprindelig udformning ses i polygonens sydøstmur.68 Skib og
kor var oprindelig dækket af træloft.

Fig. 12. Aksonometrisk rekonstruktion. 1:300. Tegnet
af I. Arthur-Nielsen 1963. – Axonometric reconstruction.
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Fig. 13. Tværsnit gennem koret set mod øst. 1:150.
Målt af Ejnar Mindedal Rasmussen 1962, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2012. – Cross-section
through nave looking east.
Arkitektoniske forudsætninger og datering. Ud fra en vurdering af grundplanen, vinduernes udformning samt
kalk- og glasmalerier er kirken opført o. 1300, men
står i øvrigt temmelig isoleret i det samtidige danske
kirkebyggeri.69 Som udelt langhus uden arkitektonisk
markeret skel mellem kor og skib skal rummet ses i
sammenhæng med de mange tiggermunkekirker, som
fra1200-tallets anden halvdel opførtes i købstæderne, eksempelvis †Gråbrødre Klosterkirkerne i Odense
(DK Odense 1769) og Svendborg (jf. s. 509 f.)70 samt
†Sortebrødrenes Klosterkirke i Holbæk (DK Holbæk
2834). Korafslutningen med polygonalt ydre og indre
apsisrunding er derimod usædvanlig. Den eneste parallel synes at have været bispens †kapel ved Roskilde
Domkirke, dateret o. 1250-1300 (DK KbhAmt 143).71
Korpolygonens markante vinduer med indrammende
trekvartsøjlestave i falsen mellem de smigede sider og
facaderne er heller ikke almindelige, og de nærmeste
sidestykker kendes fra en ombygning af Lynge Kirke, dateret til 1200-tallets sidste fjerdedel (DK Frborg
1979). Lysningens trekløverbue genfindes ligeledes i
en række vinduer fra senromansk-unggotisk tid,72 og
tilsammen peger de nævnte træk mod en opførelse i
årene omkring 1300.73 Se i øvrigt også glas- og kalkmalerier (jf. s. 421-22).

Middelalderlige tilføjelser og ændringer. Kort tid efter
opførelsen, muligvis o. 1350, blev kirken udvidet
med en 7 m lang vestforlængelse i røde munkesten
med hjørnelisener, således at den samlede længde
nåede op på 24,6 m (jf. fig. 11).74 På nordsiden
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Fig. 14. Opstalter og plan af kirkens nordside. 1:150. Målt og tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen 1961. – Elevations
and plan of the north side of the church.

hviler murværket på en syld af rejste kampesten
over det høje naturstensfundament. Spor af et 130
cm bredt, oprindeligt †vindue på vestforlængelsens nordside ses i form af halvstens rundbuestik.
Vestgavlen fik savskiftefrise i gavlfodshøjde, der ses
fra tårnrummet. Herover indsattes tre spidsbuede
højblændinger, hvoraf den bedst bevarede er den
midterste og højeste, der erkendes som halvstensstik. I blændingens nedre del ses en fladbuet åb-

ning, der nu er tilmuret. Blændingen nord herfor
er forstyrret i forbindelse med opmuring af en
skorsten, mens der gennem den sydligste, hvorover der endnu ses antydning af halvstensstik, er
etableret eksisterende adgang til kirkeloftet. Blændingsgruppen er centreret på vestgavlen med en
indbyrdes afstand på halvanden sten, og hvor yderblændingerne er to sten brede, har højblændingen
i midten muligvis været tre sten bred. Forment-

Fig. 15. Plan af kirken med rester af teglgulve (s. 419, jf. fig. 59), †alterbord (s. 425) samt murede sokler til prædikestol (s. 432) og døbefont (s. 430). 1:150. Målt og tegnet af Mogens Brahde 1961. – Plan of church with remains of
brick floor, Communion table and masonry foundations of pulpit.
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Fig. 16. Opstalter og plan af kirkens sydside. 1:150. Målt og tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen 1961. – Elevations
and plan of the south side of the church.

lig fra samme byggefase stammer et sydvindue i
skibets østfag, af hvilket der endnu findes rester
(jf. fig. 16). Det udvendig dobbeltfalsede vindue
under højt spejl havde en særpræget udformning
med bred, indre afrundet smig, hvorover fandtes
et tilsyneladende fladrundbuet stik. Endvidere kan
en udhugget niche i korets sydvæg, der er tolket
som prælatsæde,75 ligeledes være fra denne periode, men udhugningen kan også være yngre (jf.
Karlstrup Kirke (DK KbhAmt 1062 f.)).
	Endnu en udvidelse blev foretaget i 1400-tallet, hvor en †korsarm blev opført på sydsiden ud
for skibets østfag. Dele af korsarmens øst- og
vestfundamenter er påtruffet med en indbyrdes
afstand på mindst 6 m.61 Spor i murværket viser,
at forbindelsen til skibet var gennem en lav, spidsbuet ca. 4,5 m bred åbning med retkantede vanger og dobbeltfalsede buer til begge sider. Den
yderste fals var udvendig som indvendig i den
østlige del uregelmæssigt opmuret med hel- og
halvstensstik, formentlig som følge af tilpasninger
i forhold til det afblændede vindue øst herfor (jf.
fig. 20-21).
	Det senmiddelalderlige tårn i vest er en anelse
bredere end skibet, idet murene flugter med ski-

bets hjørnelisener. I tårnrummet, der er dækket
af bjælkeloft, består murværket af store mængder
kampesten med tegl i hjørnernes øvre dele; der
er ikke spor efter en arkade til skibet. Tårnet er
stærkt præget af hovedrestaureringen 1877-78,
hvor store dele af facaderne blev ommuret i små
sten med genbrug af ‘de gamle’ (se ndf.).76 På
Ferdinand Richardts prospekt, der er udarbejdet
før den gennemgribende istandsættelse, er vestfacadens glamhuller tilmurede, ligesom det vestre glamhul på sydsiden, hvor der endvidere ses
flere ankerforskud (fig. 22). Syddøren er placeret
under et 1823 indsat vindue, og er formentlig
oprindelig. Vestdøren er på Vilhelm Dahlerups
gengivelse en fladbuet †dør under højt, spidsbuet spejl (fig. 60).77 Tårnets østlige gavltrekant
er, hvis man sammenligner med Vilhelm Dahlerups gengivelse af gavltrekanten i vest, meget lig
dennes udformning før ombygningen; dog har
Dahlerup registreret 11 kamtakker mod de nuværende ni, der er udformet som på vestgavlen.
En dobbelt savsnitfrise i gavlfodshøjde danner afsæt for syv trappefrisedekorerede højblændinger,
de fire yderste kombineret med trappestik. De to
yderste, hvori der, som i midterblændingen, ses
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åbne hængestilladshuller, er endvidere flankeret
og kronet af mindre blændinger med trappestik.
Den midterste højblænding er halvt så bred som
de øvrige, og de to tilstødende blændinger, der er
kronede af mindre blændinger med trappefriser,
er gennembrudt af høje, fladbuede lysåbninger.
Cirkelblændinger er indsat over midterblændingen og over to af højblændingerne.
Ad spindeltrappen i det 1877-78 rejste trappehus i syd er der adgang til tårnets mellemstokværk via en gennembrudt fladbuet åbning. De
hvidkalkede bagmure er her sat i kampesten med
hjørner af tegl. Et rundbuet vindue i nordmuren
oplyser kontoret i den nordøstlige del af rummet.

Ligeløbstrappen langs sydvæggen fører til klokkestokværket, hvor de dobbelte glamhuller mod
alle verdenshjørner lukkes af skodder. I syd og
vest er murene omsat, mens murpartierne omkring de falsede glamhuller i nord og øst er sat i
tegl af munkestensformat.
Hvælv. Kirkens fire hvælv, heraf tre i skibet, er
med halvstensribber fra 1737, og bekostedes af
kirkeejer Johan Lehn som led i en større modernisering af hospitals- og kirkebygningerne.78
I skibets tre krydshvælv er hvælvpillerne delvist
genbrug fra tidligere †hvælv (jf. ndf.), og hviler
på en sokkel bestående af et afrundet led over
et retkantet led, mens basen udgøres af to skifter

Fig. 17. Nordsiden af skibets østfag under renovering. Kirkens oprindelige norddør ses under vinduet fra 1878. Øst
for vinduet er det oprindelige vindue delvist dækket af støttepille fra 1878, mens resterne af et fladbuet vindue
fra 1823 er lokaliseret vest for vinduet. Yderligere vest herfor ses i murværket spor af den nedbrudte, oprindelige
støttepille. Foto i NM, 1961. – The north side of the east bay of the nave during renovation. The original north door of the
church can be seen beneath the window from 1878. East of the window the original window is partly covered by the buttress
from 1878, while the remains of a low-arched window from 1823 have been localized west of the window. Farther west from
this, in the masonry, one can see traces of the demolished original buttress.
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Fig. 18-19. Korets østvindue. 18. 1:50. Målt og tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen 1952. 19. Foto Mogens Vedsø
2012. – East window of the chancel.

over en høj plint. Kragbåndene er tre skifter høje,
og udformet som to fremspringende retkantede
led over et afrundet. Adskillige sekundært huggede stilladsbomhuller til hvælvopførelsen er registreret 20-30 cm over vederlagshøjde på hver
side af hvælvpillerne, flest i nordmuren (jf. fig.
14). Korets hvælv er som udgangspunkt opbygget på samme måde, men er udformet med syv
ribber som følge af den polygonale planløsning.
Pillerne er sat i teglsten af munkestensformat,
der stammer fra kirkens 1500-tals hvælv (jf.
ndf.), mens buerne er sat i små gule 1700-tals
sten. Baser og kragbånd er endvidere sekundære
tilføjelser,79 mens de lodrette lister på pillernes
forsider er genskabte. Udformningen af de usædvanlige hesteskoformede buer i øst er formentlig
betinget af det forhold, at man har villet undgå
den opstyltede form, som en ret opmuring af de
smalle skjoldbuer ville have medført. †Hvælv. På

Jacob Madsens tid, i 1589, var koret overhvælvet, mens skibets træloft var i dårlig stand.80 Korhvælvet fornyedes ifølge Jacob Madsen i 1599,
hvor også skibet overhvælvedes,17 og fra dette
hvælv ses endnu rester i form af markeringer under murkronerne på loftet; de ældre hvælvinger
var dermed højere end de eksisterende. At hvælv
har været tiltænkt koret fra første færd kan ikke
udelukkes, idet der ved undersøgelserne 1960-65
fandtes spor, der er tydet som ikke anvendte forlæg til hvælvkapper.81
Istandsættelser. Johan Lehns gennemgribende
arbejder på hospitals- og kirkebygninger efterlod
komplekset i god stand, hvilket afspejler sig i de
bevarede efterretninger om kirkens tilstand den
følgende tid: I 1762 var kirkens bygninger i forsvarlig stand, i 1786 var biskoppen »med Kirken,
Menigheden og dens Ungdom saare vel fornøjet«,21 og ikke før 1818, hvor en hovedreparation

416

svendborg

Fig. 20. Sydvæggen i skibets østfag, jf. fig. 21. Foto i NM, 1961. – The south side of the east bay of the nave, cf. fig. 21.

nævnes, findes der anmærkninger vedr. bygningernes vedligehold.21
	En del af en påtænkt hovedreparation gennemførtes 1823 af Sophie Amalie Lehn, og omfattede indsættelsen af i alt otte vinduer på kirkens
langsider, så ‘kirken nu er meget lys’.82 De fladbuede vinduer havde lysning tæt på ydermuren og
placeredes i fagenes vestlige del. Herefter findes
gentagne notitser om udspækninger af murværket, indsættelse af murankre, renoveringer samt
udsættelser af og henstand for istandsættelser.83
Hovedistandsættelsen 1877-78, der gennemførtes under ledelse af arkitekt Ove Petersen,
resulterede i gennemgribende forandringer af
kirken.84 Særlig i det ydre ændredes udtrykket.
Store mængder små gule teglsten blev brugt til
ommuring af langhusets 4-5 øverste skifter samt
gesimsen. Korets støttepiller omarbejdedes, mens
langsidernes blev flyttet og opmuret med små

sten, så de nu korresponderede med hvælvinddelingen, ligesom alle blev afdækket med betonplader. Det øvre led på korets støttepiller fik endvidere tilføjet rundbuet †blænding, der i 196065 igen blev fjernet, mens skibets bibeholdtes.
Otte nye rundbuede vinduer med fals indsattes
på kirkens nord- og sydsider. Endelig blev hele
langhuset dækket af et tykt pudslag, der skjulte
enhver detalje i murværket. Indgangen i tårnets
sydmur tilmuredes og erstattedes af et trappehus
med adgang til mellemstokværket. Trappehuset
dækker et †vindue, der er gengivet på Richardts
prospekt (fig. 22).Vinduet var formentlig indsat i
spejlet over tårnets syddør, den i 1961 konstaterede ‘oprindelige indgang i sydmuren’;85 det kan
dog jf. Dahlerups skitse (fig. 60) ikke afgøres med
sikkerhed, hvilken af tårnets to indgange i vest og
syd der var oprindelig (jf. ovf).Ydermurene i tårnet blev for en stor dels vedkommende skalmuret
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Fig. 21. Sydsiden af skibets østfag under renovering. Øst for 1878-vinduet ses den falsede arkadebue under et blændet, gotisk vindue; vest for vinduet ses rest af 1823-vindue. Foto i NM, 1961. – The south side of the east bay of the
nave during renovation. East of the 1878 window one can see the chamfered arcade arch beneath a filled Gothic window recess;
west of the window one sees the remains of the 1823 window.

med 51.000 stk. totommers mursten,86 dog ikke i
nord, hvor der til gengæld blev udhugget vinduesåbninger i tårnrum og mellemstokværk. I nord
er endvidere de to oprindelige glamhuller bevaret, mens der til de øvrige seks udhuggedes til
nye luger. Tårnets kamtakker reduceredes fra 11
til ni, ligesom trekantgavlen i vest blev nedtaget
og nyopmuret, så udtrykket svarer til vestportalen. Denne blev udformet som en høj, fremspringende portal med kamtakker og blændingsdekoration, og udstyret med dobbeltfalset, spidsbuet
stik over fladbuet dør.Vestportalens dekorationer
er med afvigelser i form af spærstikblændinger
med hængestave en forenkling af gavltrekantens
samtidige udsmykning i vest, der består af høj- og
cirkelblændinger kronet af kamtakker. Nye kamtakker opmuredes endvidere på den østre tre-

Danmarks Kirker, Svendborg

kantsgavl, mens de midterste blændinger er oprindelige (jf. ovf.). Også kirkens tagværker samt
gesimsen over langhuset udskiftedes, ligesom de
gamle »… Munkesteen paa Taget…«87 blev erstattet af vingetegl.
	Indvendig blev gulvene omlagt, og betydelige
udbedringer af hvælvene foretoges, hvilket bl.a.
medførte nedtagning og ommuring af to gjordbuer. Som på ydermurene dækkedes alle flader
af et tykt, udjævnende pudslag, i koret blev den
oprindelige, nedre runding dog først borthugget.
En ny og større dør anbragtes mellem kirke og
tårnrum, og en dør blev indsat fra mellemstokværket til kirkeloftet. Bjælkeværket i tårnets stokværksadskillelser fornyedes ligeledes.
	Restaureringen, der foretoges helt i tråd med
datidens retningslinjer, kan ikke ‘frakendes kvali-
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Fig. 22. Kirken set fra sydvest. Tegning af Ferdinand Richardt 1866. – The church seen from the south west.

teter’,88 men var set med vor tids øjne meget hårdhændet. At bygningen var moden til renovering,
skinner dog som nævnt klart igennem i 1800-talsprotokollerne.Tiden efter Ove Petersen er præget
af mindre udbedringer hovedsagelig af pudslagene, mens kirken i 1923 var ‘solid og vel vedligeholdt’.27 Med byens tiltagende vækst i 1900-tallet
og deraf følgende øgede befolkningstal, der bl.a.
kom til udtryk ved den store kirkegårdsudvidelse
i 1932 (se ovf.), opstod tanken om en udvidelse af
kirken. I 1935 anføres den at have ‘140 siddepladser
til 2000 indbyggere’,27 og efter et langstrakt forløb
udarbejdedes af arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen i 1950’erne planer til udvidelse og istandsættelse af kirken. Planerne omfattede opførelse af
en nordre og søndre korsarm, sidstnævnte sat på
det allerede eksisterende fundament fra den middelalderlige †korsarm, samt en gennemgribende
renovering af gulve og murværk.39

	De planlagte udvidelser, der endeligt blev skrin
lagt i 1963, indledtes med bygningsundersøgelser
af gulve og murværk, og resulterede i en hoved
istandsættelse 1960-65, der groft sagt slettede sporene fra renoveringen 1877-78. De tykke pudslag
på kirkens mure, vægge og hvælv fjernedes, og
gulvet sænkedes igen. Nye, rundbuede og høje
vinduer indsattes på skibets og korets langsider,89
mens terrænet sænkedes omkring kirken, hvis
fundamenter understøbtes. Endvidere blev kirken
udstyret med nyt inventar (se ndf.). Efterhånden
som istandsættelsen skred frem, blev det tydeligt,
at der bag pudslagene i murværket og under gulvene kunne aflæses adskilligt om bygningens omskiftelige og langstrakte historie, der hidtil havde
været ukendt. Denne nye viden, sammenstillet
med fremkomsten af helt særlige bygningsdetaljer
og anlæggets historie generelt, overbeviste beslutningstagerne om det fornuftige i at bevare den
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Fig. 23. Kirken set fra nordøst. Skitse af J. G. Burman Becker 1856. – The church seen from
the north east.

værdifulde bygning så intakt som muligt og frafalde udvidelsesplanerne – en afgørelse, der høstede
anerkendelse fra antikvarisk side.90
Gulve. Kirkegulvet af røde tegl i munkestensformat er lagt i zigzagmønster, mens overgangen til
koret er markeret med et hævet trin af rulskifte;
det cirkulære knæfald i koret er i gulvniveau ligeledes markeret med rulskifte. Tårnrummet er belagt med skifer, mens mellemstokværkets gulv er
dækket af masonitplader og vinyl i hjørnerummet.
†Gulvene bestod oprindelig af stampet ler, der afløstes af †teglgulve i munkestensformat i flere faser,
udgravet 1961 (fig. 15).61 I 1825 var der ‘løse sten’
der måtte fastlægges,91 og i 1861 var gulve i kor
og gang af fliser, under stolestaderne af mursten.27
1878 omlagdes gulvet i sorte, røde og hvide fliser,
mens der omkring alteret blev udlagt bræddegulv.
Fliserne i kirkens midtergang omlagdes endvidere
1935, og fliser ved alteret repareredes 1944.27

Vinduer. Langsidernes og tårnrummets dobbeltsmigede og høje, rundbuede vinduer fra istand
sættelsen 1960-65 har jernramme med blyindfattede ruder, og er fastholdt af fire vindjern. Dimensionerne, der krævede udvidelser af de eksisterende åbninger, er overtaget fra korets øst- og
sydøstvinduer. De mindre rundbuede †vinduer fra
1877-78 havde sprossede ruder uden vindjern.
Døre. Adgangen til kirken sker i dag via døren i
skibets vestgavl, der er gennembrudt i forbindelse
med senmiddelalderens tårnopførelse og ommuret 1877-78. Den nuværende fladrundbuede åbning, der har enkelt fals mod tårnrummet og er
retkantet mod kirkerummet, er opmuret og gjort
højere 1960-65.
Tagværk. Langhuset er dækket af 17 opskalkede
spærfag, langt overvejende af fyr med enkelte
genbrugte spær af eg, der tjener som murrem i
det nye tagværk. Konstruktionen er afstivet af
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to lag hanebånd og spærstivere, med pånaglede
krydsbånd for hvert femte fag fra vest. Desuden
er der enkelte vindlægter. Tårnets tagstol af fyr
består af seks spærfag. Store udskiftninger foretoges i 1877-78 (se ovf.), men tagværket var formentlig allerede da repareret flere gange; i 1861
bestod det således af fyr og eg.27
Tagbeklædning. Hele kirken er dækket med røde vingetegl, der blev foretrukket frem for de
tidligere omtalte ‘munkesten på taget’. Disse repareredes 1825, hvor enkelte på den nordre side
var nedfaldne, mens taget i 1862 ‘skælles og understryges’, og der blev anbragt tre vinduer.27 I
1918 blev rygning og ‘grater’ på kirke og tårn
repareret.27

†Tagrytter(?). En lille spids over koret på Jacob
Madsens tegning af kirken antyder, at der kan
have været et mindre spir, evt. indeholdende en
messeklokke (jf. fig. 55).
Opvarmning. Ved istandsættelsen 1960-65 blev
kirken tilkoblet hospitalets centralfyr, der dermed
overflødiggjorde †kalorifereanlægget under gulvet
i kirkens nordvestlige hjørne. I 1870’erne fremsattes gentagne ønsker om opstilling af en †kakkelovn, til hvilken sporene af en skorsten ses på
loftet i kirkens vestgavls nordlige del.
Murbehandling. Kirkens mure står i dag hvidkalkede, men var i tiden efter 1877-78, hvor murværket var dækket af et tykt lag puds, i mørkere,
grålige nuancer.

Fig. 24. Aksonometriske rekonstruktioner af kirkens bygningshistorie. 1:800. Tegnet af I. ArthurNielsen 1963. – Axonometric reconstructions of the construction history of the church.
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Fig. 25-26. †Glasmaleri i korets nordøstvindue (s.
421). 1:5. Målt og tegnet af Birgit Als Hansen 1963.
25. Mørtelklump med aftryk af blysprosser samt bevarede glasfragmenter. 26. Rekonstruktion af glas
maleri. – †Stained-glass in the chancel. 25. Mortar with
imprint of lead mullions and fragments of glass. 26. Reconstruction of stained-glass.

Glasmalerier
1-3) 1964 (jf. fig. 30). Korets tre østligste vinduer
af tyndt glas og bly er tegnet af Sven HavsteenMikkelsen og udført af glarmester Mogens Frese.
Mosaikkerne, der hver især består af ca. 350 stykker glas, er kunstnerens første i en lang række
beslægtede, fordelt i kirker over hele landet.92
Motivet i det nordøstlige vindue i overvejende
grønlige nuancer er fisken fanget i sprossernes
‘netmasker’. Østvinduet med det sjældne røde
glas er solnedgangen med den døende gengivet i
den nederste del, mens sydøstvinduets blå farver
viser sol og måne i den øvre del.
4-5) 1976. Korets to vestligste vinduer er ligeledes udført af Sven Havsteen-Mikkelsen, og har
mosaikker hovedsagelig i grålige nuancer. Farvevalget er baseret på planterne jordrøg og lungeurt, der mentes at kunne helbrede spedalskhed.
6) 1976(?). Maleri i tårnets trappehus, udført i
cement og glas i mørke nuancer.
†Glasmalerier. 1) O. 1300 (fig. 25-26). 4 glasfragmenter i grønlige, røde og grå nuancer, heraf et
med bladornament. Ved undersøgelserne af korets nordøstvindue i 1960-65 fandtes en klump
mørtel med tydelige sprosseaftryk fra kirkens oprindelige vinduer.93 Mørtelen var påført ved en
senere opmuring af en stejl sålbænk, og sporene
herpå kunne, sammenstillet med i gulvet fundne

glasfragmenter, danne basis for en rekonstruktion
af det oprindelige maleri. Dette har sandsynligvis
været udformet som en cirkel omkranset af fire
blade, enten som ramme om anden ornamentik
eller dækkende hele vinduet.94 Bladornamentet
som motiv er kendt fra Holme Kloster i en omtrent samtidig, men lidt anden udformning,95 samt
fra senromansk rankeværk fra Roskilde Domkirke
(DK KbhAmt 1542-68).96
2) 1594. Indskrift på rude: »Velbyrdig Jacob Pedersen og Mette Rönnow 1594«.97 Indskriften
er formentlig forsvundet med indsættelsen af nye
vinduer i 1823.
3) Eftermiddelalderligt (?). Fragmenter af klart,
rombeformet grønligt glas fundet i gulvet.94
Kalkmalerier
1) 1300-1350 (fig. 27-28). På skibets nordvæg
over hvælvene mellem kor og skib findes stærkt
fragmentariske malerier af i alt fem personer samt
en rytter til hest. Malerierne er i rødbrune nuancer og er skåret af den senere hvælvslagning. Figurernes ansigter er forsvundet, men konturerne
afsløres af den mørkere hårpragt, der falder ned
over skuldrene. Den største og eneste identificerbare figur er Skt. Kristoffer,98 der ses øst for det
oprindelige vindue. Håret er ombukket i en nakkefold, og han bærer Jesusbarnet, hvis dragtfolder
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Fig. 27. Detalje af kalkmalerier på skibets sydvæg (s. 421, jf. fig. 28). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Detail of wall
paintings on the south wall of the nave, cf. fig. 28.

anes. Rytteren øst herfor, der muligvis er Skt. Jørgen, er som helhed det bedst bevarede af malerierne. Udformningen af hestens hoved med de
fremadrettede ører har ligheder med malerier fra
første halvdel af 1300-tallet i Kirkerup Kirke (DK
KbhAmt 745-62).Vest for vinduet er en gruppe på
tre personer, der ikke kan identificeres nærmere.

Fig. 28. Kalkmalerier på skibets sydvæg (s. 421). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Wall paintings on the south
wall of the nave.

inventar
Oversigt. Størstedelen af inventaret er udført 1964 i forbindelse med hovedrestaureringen.
Fra middelalderen er bevaret den senromanske døbefont og en klokke med årstallet 1424, mens reformationsårhundredet alene er repræsenteret ved alterstagerne, skænket 1594 af Erik Hardenberg og Anne
Rønnow. Et fornemt rygkrucifiks af guld- og sølvtråd,
monteret på en yngre messehagel, daterer sig til o. 1725,
mens altersættet, udført af Oluf Olufsen Rye og skænket af et medlem af slægten Lehn, formentlig Johan
Lehn, er fra o. 1750. Dåbsfadet hidrører fra o. 1850,
ligesom en pengeblok, der dog siden er stærkt fornyet. En alterkande fra Bing & Grøndahl er fra o. 1861.
Oblatæsken og sygesættet er fra 1863, udført af Anton
Michelsen, København, og skænket af Otto Ditlev Rosenørn-Lehn. Kirkeskibet »St. Jørgen« er fra o. 1920.
Fra 1964 stammer alterbordet, alterskranken, prædikestolen, stolestaderne, dørfløjene, salmenummertavlerne og lysekronerne, alt udført efter tegning af arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen.99 Orglet er bygget af
Marcussen & Søn, Aabenraa.
	I nyeste tid har A. P. Møllers Fond 1987 skænket en
klokke, og 1991 tilkom kirkeskibet »Peder Most«. Dåbskanden er udført 1996 af guldsmed Bent Exner, som
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Fig. 29. Plan over kirken, tegnet af sognepræst Peder Duus o. 1750. A. Alteret. B. Skriftestolen.
C. Degnestolen. D. Prædikestolen. E. Døbefonten. Nr. 1-10 henviser til begravelser. I LAFyn.
– Plan of the church drawn by the incumbent Peder Duus c. 1750. A. Altar. B. Confessional. C. Parish
Clerk’s chair. D. Pulpit. E. Font. Nos. 1-10 refer to burials.
også er mester for et Jerusalemkors, der er ophængt ved
døbefonten. Messehaglerne er fra 1998-2007, og 2005
anskaffedes en alterkande, tegnet 1920 af Johan Rohde
for Georg Jensen. Alterprydelsen, i form af et lille krucifiks, er udført 2008 af billedhugger Erik Heide.
Farvesætning. Interiøret domineres af egetræsinventarets naturlige farve. Det forsvundne renæssanceinventar har uden tvivl haft polykrom bemaling, mens i
hvert fald dele af †1878-inventaret blev egetræsmalet.

Kilder. Kirkens ældre regnskaber er bortkommet, og
oplysningerne om istandsættelser og nyanskaffelser før
restaureringen 1877-78 er sparsomme. Vigtige kilder
til den ældre historie er sognepræst Christian Johan
Bredsdorffs topografiske efterretninger om sognet, vist
nedskrevet o. 1832 med senere tilføjelser,100 samt kirkens synsprotokol påbegyndt 1861. Yderligere materiale, navnlig om restaureringen 1877-78, findes i Lehn
godsarkiv.
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Fig. 30. Korets indre. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior of the chancel.
Kirkerummets indretning. Af biskop Jacob Madsens
visitatsbog fremgår, at kirken 1594-99 blev gennemgribende istandsat af kirkeejer Erik Hardenberg.17 For
inventarets vedkommende indebar dette erhvervelsen
af en altertavle, alterstager, prædikestol og stolestader,
til dels som erstatning for ældre middelalderlige eller
tidligreformatoriske genstande. 1697 anskaffedes en
døbefont af træ samt et dåbsfad af tin, sidstnævnte en
foræring fra kirkeejer Valdemar C
 hristoffer Gabel.
	Ved et kirkesyn 1720 noteredes, at kirken »paa ny
er udstafferet, og i mange Maader forbedret«.101 Forandringerne har nok især haft karakter af en nymaling
af inventaret. Da Johan Lehn som kirkeejer 1737 bekostede opførelsen af nye hvælv i kirken, blev »alting
inden og uden repareret«;78 for inventarets vedkommende formentlig igen en nymaling eller opfriskning.
Kirkens indretning på denne tid fremgår i øvrigt til
dels af fig. 29.
1823 påbegyndte kirkeejeren Sophie Amalie Lehn
en hovedreparation af kirken, i hvilken forbindelse altertavlen fik nyt maleri af Nadverens indstiftelse, og

der opmuredes en ny prædikestolskurv.102 1854 gennemførtes en ‘hovedrestaurering’,40 der bl.a. indebar
udskiftning af alterbordet og alterskranken samt opstilling af en døbefont af støbejern, en prædikestol af træ
og nye stolestader.
Under Otto Ditlev Rosenørn-Lehns ejerskab gennemførtes 1877-78 en altomfattende hovedrestaure
ring under ledelse af arkitekt Ove Petersen. I den forbindelse blev stort set hele det eksisterende inventar
erstattet af nyt (fig. 33). Samtidig blev den romanske
døbefont, der havde tjent som fod under renæssanceprædikestolen, taget i brug efter sit oprindelige formål.
Restaureringen efterlod efter samtidens vurdering kirken ‘meget forskønnet’27 men blev senere genstand for
kritik (jf. også s. 417).103 Alterprydelsen udskiftedes i
øvrigt igen allerede 1899 (fig. 32).
	Ved den seneste hovedrestaurering, gennemført
1960-65 under arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen,
tilstræbte man at genskabe kirkerummet, som det så
ud før 1878. Til rummet udførtes nyt inventar efter
tegning af arkitekten.
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Fig. 31. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior seen towards the east.

Alterbordet (jf. fig. 30), 1964, er et fritstående bord
af eg, 160×78,5 cm, 90 cm højt.
†Alterborde. 1) Ved udgravningerne i kirken
1961 fandt man rester af et eftermiddelalderligt
alterbord, muligvis opført samtidig med hvælvene 1594-95 eller kort efter. Det rektangulære bord var opført på et fundament af rå kamp,
hvorover var bevaret et skifte af munkesten lagt i
krydsskifte (jf. fig. 15 og 59). Bordet var placeret
i tilslutning til østvæggens piller.
2) Antagelig begyndelsen af 1800-tallet, idet
anskaffelsen formentlig skal ses i sammenhæng
med en kongelig approbation 1807 af ønsket om
at borttage altertavlerne i alle baroniets kirker
»imod at sætte et Bord med Knæfald«.104 Bordet,
der omtaltes 1853 som ‘rundt’, ‘muret’ og ‘uforholdsmæssigt stort’,105 har muligvis været ovalt,
svarende f.eks. til alterbordet i Horne Kirke (Sal-

linge Hrd.) 3) Formentlig 1854, af træ, firkantet
og mindre end nr. 2, beklædt med rød fløjl.106 4)
(Jf. fig. 32-33), 1878, udført af snedkermester J.
Selck efter tegning af Ove Petersen. Af træ, firkantet.76
	To †sidealtre er omtalt 1589 af biskop Jacob
Madsen med tilføjelsen »skal affbrydis for Choret; det lovede Hr. Jacob«.17 Alterbordene omtales
ikke siden og er formentlig nedbrudt i forbindelse med kirkens renovering i 1590’erne.
†Alterklæder. 1) Omtalt 1724 som ‘gammelt’, af
blå taft, prydet med ‘hans excellence Gabels navn’
(dvs. Valdemar Christoffer Gabel).107 2) 1857, af
rød fløjl.42
†Alterdug. Omtalt 1861, af hvid shirting (tætvævet bomuld) med kniplinger.27
†Knæleskammel, omtalt 1861, betrukket med
rødt klæde.27
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Fig. 32. Indre set mod øst. Foto »KS« 1920. – Interior seen towards the east.

Alterprydelsen (jf. fig. 30), 2008, udgøres af et
krucifiks, udført af billedhugger Erik Heide. Den
36 cm høje Kristusfigur er af forgyldt metal og
nedfældet i en firkantet sokkel af grå granit.
(†)Altermaleri (jf. fig. 32), 1899, Den trøstende
Kristus, udført af C. Emil Lund som kopi efter
Carl Blochs »Christus Consolator« i Hörup Kirke
i Skåne.108 Olie på lærred, 152×110 cm. Kristus ses
stående med fremstrakte arme, klædt i hvidt. En
siddende og en knælende mand, klædt i gyldent
og rødt, læner sig mod ham, og bag dem ses yderligere seks figurer, deriblandt to kvinder, et barn
og en mand med lænkede hænder. Baggrunden
er blålig. På bagsiden er indskrift med sort antikva
»Carl Bloch Christus Consolator – Copi malet
af C. Emil Lund 1899«. Maleriet, der opbevares i
tårnets mellemstokværk, var indsat i en rundbuet
portalramme, båret af slanke søjler. På postamentet
var en malet indskrift i form af et skriftsted.

†Alterprydelser. 1) En formentlig senmiddelalderlig altertavle med en fremstilling af Jomfru
Maria er omtalt 1589 af biskop Jacob Madsen
med den nedsættende karakteristik: »Alteret met
en Skarns Mariæ Billed«.109
2) 1598-99, en altertavle, skænket af Erik Har
denberg og Anne Rønnow.110 Ifølge en senere beskrivelse havde tavlen det udskårne årstal
»1598«, og den bar desuden en malet giverindskrift: »Anno 1599 haffuer Erlig og velbyrdig
mand Erik Hardenberg til mattrop og fru Anna
Rønne denne Taffel giffuet i Sancte Jørns Kircke
Gud til Ære og Mennisken til behagelighedt oc
Kircken til en Beprydelse«.102
†Altermaleriet var en fremstilling af Korsfæstelsen.102 I forbindelse med alterbordets fornyelse i
begyndelsen af 1800-tallet (jf. ovf.) er altertavlen
formentlig blevet nedtaget og genopsat et andet sted i koret eller skibet, uvist dog hvor. 1823
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indsattes et nyt †altermaleri, malet af N. P. Fogh i
Svendborg og visende Nadverens indstiftelse.102
1853 var tavlen angiveligt så brøstfældig, at den
ikke kunne repareres, og det noteredes, at ‘de to
små malerier’, der var på den, skulle udtages og
hænges op i nichen bag alterbordet, omgivet af
‘en passende forsiring’.111 Tavlen var dog endnu
i kirken 1861,27 men tilsyneladende i forandret
skikkelse: i 1860’erne noterede biskop C. T. Engelstoft således om alteret, at »Opstalt har 1598
(2 løse Malerier nu)«.112 Tavlen blev endeligt kasseret i forbindelse med restaureringen 1877-78.
3) (Jf. fig. 33), 1878, udført af snedkermester J.
Selck efter tegning af Ove Petersen.113 Bestående
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af et retabel kronet af et stort krucifiks med en
Kristusfigur af bronzeret tin. Malerarbejdet blev
udført af malermester Thorbensen, bronzeringen
af zinkstøber Rasmussen. Ved nedtagelsen 1899
blev krucifikset hængt op over indgangen fra våbenhuset til kirken.40 Efter restaureringen 196065 blev Kristusfiguren monteret på et nyt kors og
ophængt i nichen i tårnrummets sydvæg.114
Altersølv. Altersættet (fig. 34), fra o. 1750, er udført af Oluf Olufsen Rye (virksom i Svendborg
1741-57) og skænket af et medlem af slægten
Lehn, formentlig Johan Lehn (†1760). Den 23,5
cm høje kalk har cirkulær, profileret fod, cylinderskaft med todelt midtknop samt bæger med

Fig. 33. Indre set mod øst mellem 1878 og 1899. Foto i kirkens arkiv. – Interior seen towards the east between 1878
and 1899.
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Fig. 34. Altersæt, o. 1750, udført af Oluf Olufsen Rye og skænket af formentlig Johan
Lehn (s. 427). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altar plate, c. 1750, by Oluf Olufsen Rye
and presumably donated by Johan Lehn.

graveret våbenskjold for slægten Lehn. Under
bunden er to mesterstempler (Bøje nr. 4460).
Den tilhørende disk måler 15,9 cm i tværmål og
har under bunden et stempel svarende til kalkens.
Sættet opbevares i et nyere skrin af træ.

Fig. 35. Oblatæske, 1863, udført af Anton Michelsen og
skænket af Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (s. 428). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Wafer box, 1863, by Anton
Michelsen and donated by Otto Ditlev Rosenørn-Lehn.

Oblatæsken (fig. 35), 1863, er udført af Anton
Michelsen, København, og skænket af Otto Ditlev Rosenørn-Lehn. Æsken, der er 4,7 cm høj og
måler 12,3 cm i tværmål, har graveret udsmykning i form af en ornamentbort med skiftevis
små og store kløverbladskors i firpas, indfattet i
slyngbånd. På det let hvælvede låg er graveret et
stort kors med trepasender i cirkelslag. Om korset er en tornekrans, og i korsskæringen ses et Jesumonogram. Under æskens bund er giversignatur og årstal »O.D.1863.R.L.« samt mesterstempel (Bøje nr. 1472), guardejnmærke for Peter R.
Hinnerup, Københavnsmærke 1863 og et rundt
stempel med årstallet »63«. Tilsvarende stempler
ses under låget. Æsken opbevares i samme skrin
som altersættet.
Sygesæt (fig. 36), 1863, udført af Anton Michelsen, København, og skænket af Otto Ditlev Rosenørn-Lehn. Bestående af kalk, disk og vinflaske
med oblatgemme i låget. Den 13 cm høje kalk
har cirkulær fod hvorpå graveret giverindskrift
»O.D.L.R.1863«, cylinderskaft med midtknop og
bæger, hvorpå graveret kors med trepasender. Under bunden samt ved bægerets munding er me-
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sterstempel (Bøje nr. 1471), guardejnmærke for Peter R. Hinnerup, Københavnsmærke 1863 samt et
rundt stempel med årstallet »63«. Disken, der passer
under kalkens fod, måler 6,6 cm i tværmål. På fanen er graveret et cirkelkors, og under bunden er
stempler som på kalken.Vinflasken, der passer ned
i kalkens bæger, er 7 cm høj inklusive låg og har
under bunden stempler som kalken. Låget, 1,6 cm
højt, 3,4 cm i tværmål, er todelt og tjener som
oblatgemme. Sættet opbevares i nyere skrin.
Alterkander. 1) O. 1861,27 fra Bing & Grøndahl,
28 cm høj, af sort porcelæn med forgyldt kors.
Klinket ved tuden. Under bunden fabrikationsmærke »B&G«. 2) (Fig. 37), tegnet 1920 af Johan Rohde for Georg Jensen, anskaffet til kirken
2005.115 22,5 cm høj, med glat, udbuget korpus. Under bunden seks stempler: mesterstempel
for Johan Rohde, fabriksmærke for Georg Jensen, lødighedsmærker »Sterling« og »GI 925 S«,
»432A« samt »Danmark«.
†Alterkander. 1) 1844, anskaffet i henhold til
et cirkulære af 12. dec. 1843 der fremhævede, at
‘man i baroniets andre kirker stadig bruger flasker’.40 2) Anskaffet 1894.40
Ske, 1904,40 udført af Carl Johan Bronée. 14,2
cm lang, med udprikket kors på laffet. På skaftets
bagside er graveret med skriveskrift »St. Jørgens«;

Fig. 36. Sygesæt, 1863, udført af Anton Michelsen og
skænket af Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (s. 428). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Chalice and paten for the sick,
by Anton Michelsen and donated by Otto Ditlev RosenørnLehn.
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Fig. 37. Alterkande nr. 2, tegnet 1920 af Johan Roh
de for Georg Jensen (s. 429). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Altar jug no. 2, designed in 1920 by Johan Rohde
for Georg Jensen.

endvidere stempel for Bronée, guardejnmærke for
Simon Groth og Københavnsmærke med utydeligt årstal. Tilsvarende ske i Sørup Kirke (s. 463).
Alterstager (fig. 38), 1594, skænket af Erik Hardenberg og hustru Anne Rønnow.116 De 55,5 cm
høje stager (inklusive lysepig) har klokkeformet
fod, hvorpå er graveret givernes våbenskjolde (tv.
Hardenberg, th. Rønnow) og initialer samt året
for donationen »15 EHB AR 94«. Imellem skjoldene et Jesumonogram. Skaftet er konisk med
indgraverede profilringe og tre flade skaftringe
samt stor, profileret lyseskål. I 1900-tallets første
del var stagerne monteret med elektrisk lys, som
atter fjernedes 1940.27
*Syvstage, formentlig begyndelsen af 1900-tallet. Den 52 cm høje stage har trappefod og balusterskaft nedfældet i bladkrans, hvorfra de leddelte arme udgår. 1939 var den indrettet til elektrisk
lys.27 I sognegården.
Messehagler. 1) (Fig. 39), af nyere, rødt fløjl
med guldgalonerede kanter samt fornemt udført
rygkrucifiks fra o. 1725 overført fra en †hagel.39
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Krucifikset er ca. 62 cm højt og udført i reliefbroderi med anvendelse af sølv- og guldtråd.
Kristusfiguren har stråleglorie og stor, blødende
sidevunde med kraftigt rødt. Han hænger med
næsten strakte arme og let bøjede ben. Over hans
hoved er et skriftbånd med fligede ender og bogstaverne »INRI« og ved korsets fod en Golgathahøj med Adams kranium og korslagte knogler,
nederst et trefliget blad. Motivet er udført efter et
i 1700-tallet ofte anvendt forlæg, jf. f.eks. messehagler i Viby og Kolby kirker (DK Århus 2139 og
DK Holbæk 2651). 1839 var messehagelen ‘noget
beskadiget’.40 Ophængt i montre i våbenhuset. 2)
1998, vævet af Ester Bové Reintoft. Af lilla uld og
silke med dyblilla for. For- og bagside er smykket med et bredt bånd med kilemønster i gyldne
og violette nuancer. 3) 2006, vævet af Elisabeth
Hofman. Af grøn silke med tilsvarende for. På
forsiden tre gyldne, broderede fisk, på bagsiden
et kors. 4) 2006, vævet af Ingelise og Flemming
Bau. Af lys uld med gyldent for. På forsiden et
smalt, hvidt bånd samt orange broderi, på bagsi-

Fig. 38. Alterstager, 1594, skænket af Erik Hardenberg
og hustru Anne Rønnow (s. 429). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altar candlesticks, 1594, donated by Erik
Hardenberg and his wife Anne Rønnow.

Fig. 39. Messehagel nr. 1 med rygkrucifiks fra o. 1725
(s. 429). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Chasuble no. 1
with back crucifix from c. 1725.

den et bredere, gyldent bånd omgivet af stråler i
rosa, lyse og gyldne nuancer. Endvidere indvævede guldtråde. 5) 2007, vævet i Spindegården,
af rød, mønstervævet silke med rødt for. †Messehagel, 1965, skænket af gårdejer Hans Knudsen
og hustru. Hvid med påsyede guldbånd. Hagelen
blev stjålet 1994.117
Alterskranke, 1964, cirkulær med retkantede,
profilerede balustre. Muret knæfald af røde tegl,
hvorpå hynder med brunt skind. †Alterskranker.
1) Kun omtalt 1853, da den ‘lige’ skranke ønskedes udskiftet med nr. 2.91 2) Formentlig 1854,
oval,40 med knæfald betrukket med sort skind.118
3) (Jf. fig. 32-33), 1878, udført af snedkermester J.
Selck. Halvrund med drejede balustre og to døre
samt muret knæfald. Balustrene var bronzerede,
knæfaldet betrukket med sort skind.27
Døbefont (fig. 40-41), senromansk, af gotlandsk
kalksten, ca. 95 cm høj, tilhørende den rundbuede
bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte 388 note
2 og 413).119 Den har sekundær riffelhugning,
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og bassinet er gjort mindre ved en støbt indsats.
Kummen, der måler 108 cm i tværmål, er 16-kantet og har langs mundingsranden et sjældent forekommende diamantbånd, der kendes tilsvarende
på fontene i Sneslev og Urlev kirker (DK Sorø
545 og DK Vejle 1171). Siderne er smykket med
rundbuede, tungeformede felter, der ligner bægerbladene på en blomst. Foden er konisk, og en
vulst markerer overgangen til kummen.
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Fonten stod oprindelig i †Skt. Albani Kirke
i Odense (DK Odense 1741), hvorfra den efter
reformationen blev overført til den nyoprettede
sognekirke, †Gråbrødre Klosterkirke (DK Odense 1808). Herfra blev den i 1590 solgt til Anne
Rønnow, gift med Erik Hardenberg. I forbindelse med ægteparrets gennemgribende renovering
af Skt. Jørgens Kirke i 1594 blev fonten placeret
som fodstykke under prædikestolen, hvor bi-

Fig. 40. Døbefont, senromansk (s. 430). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Font, Late
Romanesque.
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skop Jacob Madsen så den ved sit besøg i kirken
1599 (»den gamble oc store Funt, der stod i S.
Albans Kirke i Otthensze, er Fodstykke paa den
(d.e. prædikestolen)«.17 Da prædikestolen under
renoveringen 1853-54 blev nedtaget, hensattes
fonten i tårnet, hvorefter den en tid var opstillet i
præstegårdshaven.120 Ved restaureringen 1877-78
blev den ført tilbage til kirken og opstillet i koret.
1964 opsat på sin nuværende placering i nordsiden af skibets østfag.
†Døbefonte. 1) Antagelig middelalderlig, omtalt
1589 af Jacob Madsen, der noterede, at den stod
i koret.17 Vel i forbindelse med renoveringer i
1590'erne flyttet til skibets sydside, hvor rester
af en muret sokkel er konstateret (jf. fig. 15).
2) 1697, af træ.102 1832 var fonten ifølge Bredsdorff ‘yderst slet, sammenslået af brædder’.121 Vel
denne, der 1852 blev karakteriseret med følgende
ord: »(…) ligner et stort Timeglas, ovenpaa hvilket er anbragt et lille Tinfad«, med en tilføjelse
om, at den burde udskiftes.40 I korets nordside
(jf. fig. 29). 3) Formentlig anskaffet o. 1854 som
erstatning for nr. 2, omtalt 1861, af støbejern.27 I
koret.
Dåbsfade. 1) O. 1850, af messing, 57 cm i tværmål. *2) 1964, efter tegning af Ejnar Mindedal
Rasmussen, udført af firmaet Just Andersen.122Af
tin, 60 cm i tværmål, fanen er beskadiget. I bunden et kors, under bunden et stempel: »Just A«.
Opbevares i sognegården. †Dåbsfad, 1697, skænket af Valdemar Christoffer Gabel, af tin. På fadet

Fig. 41. Døbefont, senromansk (s. 430). 1:20. Målt og
tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen o. 1961. – Font,
Late Romanesque.

var giverens initialer og årstallet for donationen:
»16 WCvG 97«.102 Fadet var endnu i behold
1852, da omtalt som ‘lille’(jf. †døbefont nr. 2).
Dåbskander. 1) (Fig. 42), 1862,42 af tin, 32 cm
høj, slank med let udbuget korpus, højt optrukket hank og hvælvet låg med lågknop i form af
et kors. Kanden er uden stempler, men svarer til
den københavnske støber C. M. Svanbergs kander, der findes i talrige kirker (se f.eks. DK Århus
2482, 2555, 3089 m.fl.).123 *2) O. 1930, udført af
kunstsmed Knud Eibye. Af messing, 35 cm høj,
med cirkulær fod og kugleformet korpus, der på
to sider er prydet med et hammerkors. Under
bunden stemplet: »K. Eibye«. Opbevares i sognegården. *3) 1964, efter tegning af Ejnar Mindedal
Rasmussen.122 Af tin, 25 cm høj, cylinderformet
med hængslet låg og lågknop med korsmotiv.
Under bunden og under låget to stempler for
Frithjof Bratland: »F Bratland« og »Tin«. Opbevares i sognegården. 4) 1996, udført af guldsmed
Bent Exner, af lueforgyldt sølv. Den 28 cm høje
kande har keglestubformet korpus og hviler på
tre diminutive ben. Under bunden mesterstempel og lødighedsmærke »925 S: Exner«, årstal
»1996« samt »Lueforgyldt«.
Prædikestol, 1964, af eg. Den sekskantede kurv
hviler på seks tilsvarende ben. På kurven er monteret en bogstol, udført i eg og messing. Opgangen er ad et enkelt trin fra koret. Opstillet i sydsiden af skibets østfag.
†Prædikestole. 1) Omtalt 1589 af biskop Jacob
Madsen, der beskrev den som ‘opmuret’.17 2)
1594, skænket af Erik Hardenberg og Anne Rønnow i forbindelse med deres renovering af kirken.17 Muret; den nuværende døbefont var indsat som fodstykke under den (jf. s. 431), og den
var »muret offuen met Sten blaa« (d.e. formentlig
kalksten).124 3) 1823 var prædikestolen forfalden.
Der opmuredes en ny, rundet kurv på det gamle
fodstykke, og kurven hvidkalkedes.125 I forbindelse med udgravningerne i kirken 1961 konstateredes rester af prædikestolens murede sokkel op
ad den tilmurede åbning til sydkapellet (fig. 15 og
58).126 Soklen var af tilnærmelsesvis trekvartcirkulær form og udført af tegl med et retkantet led
over et afrundet. 4) 1852 ønskede man at male eller helt udskifte prædikestolen med en ny af træ,40
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Fig. 42. Dåbskande nr. 1, 1862 (s. 432). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Baptismal jug no. 1, 1862.

hvilket synes at være sket umiddelbart efter. Den
nye stol blev 1861 beskrevet som ottekantet, med
‘fyldinger og søjler’ og foroven beklædt med rødt
klæde.127 I sydsiden af korets østfag. 5) (Jf. fig. 3233), 1878, udført af snedkermester F. Selck.27 Af
træ, femsidet med rundbuede, søjlebårne arkader
og glat frise; opgang fra koret. Bemalingen udførtes af malermester Thorbensen. 1899 blev foden
paneleret og malet.40 I sydsiden af korets østfag.
Stolestader, 1964, af eg med glatte, ret afskårne gavle og tilsvarende, skråtstillede rygstykker.
Under sæderne er en tremmehylde. Hynderne
er betrukket med blå uld. Sydrækken omfatter
14 stole, nordrækken 13. †Stolestader. 1) 1594
med senere tilføjelser. På gavlene sås årstallet
»94« over et tomt felt.128 1825 var stolene i god
stand, om end det er noteret, at de gamle burde
males som de nye; 1839 fik adskillige stole nye
sæder, og det nævnes, at den ene side af stolene
manglede »Ræk«, det vil antagelig sige ryglæn.129
Samme år blev en stol, der stod lige inden for
kirkedøren og skæmmede kirken, fjernet.130 1832
nævnes, at en af stolene tjente som stol for præstegårdens kvinder.102 1853 ønskede man alle de
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gamle, ‘til dels uensartede’ stolestader udskiftet.91
2) 1854.40 To rækker af hver 18 stolestader, udført
med bagklædning, uden døre.27 1862 monteredes
hatteknager på mandsstolene.113 3) (Jf. fig. 32-33),
1878. I alt 38 stolestader med cirkulært afsluttede
endegavle, salmebogshylde og fyldingsryg, sidstnævnte muligvis genanvendt fra †stolestader nr.
2. Egetræsmalede.113 1894 blev †harmonium nr.
1 (s.d.) anbragt i den forreste stol i nordrækken.
Præstestolen er en armstol af eg med flettet sæde
(Fritz Hansen 0464).Ved alterets nordside. †Skrifte- og præstestole. 1) Omtalt o. 1750, ved alterets
nordside (jf. fig. 29).27 2) (Jf. fig. 32-33), 1878,
egetræsmalet, placeret bag alteret.113
†Degnestole. 1) Omtalt o. 1750, i korets sydøsthjørne (jf. fig. 29).27 2) Anskaffet 1851, opstillet
ved alterets sydside.42 3) 1878, egetræsmalet.27
Fire †brudestole anskaffedes 1923.27
†Herskabsstol, 1594, for Erik Hardenberg og
Anne Rønnow med ægteparrets våbenskjolde
ved indgangen, på højre side Hardenberg, på
venstre Rønnow. Formentlig identisk med »Den
lukte Stoel«, der på fig. 29 ses forrest i mandsrækkens stolestader, øst for prædikestolen. O. 1832
noterede Bredsdorff, at den stod som den forreste
stol i kvinderækken.131
Løse stole. I alt 16 stole af eg med flettede sæder
(Fritz Hansen 1270). De 11 står i koret, de fem i
tårnrummet.
†Bænke. 1-2) Omtalt 1861, to korbænke og en
bænk i våbenhuset.27 3-4) 1877-78, to nye bænke
i våbenhuset, egetræsmalede.27
	To trefløjede skabe af eg, opført ved restaureringen 1964, flankerer indgangsdøren i vestgavlen.
Pengeblok, antagelig identisk med den blok, der
er omtalt 1861,27 men stærkt fornyet. Af eg, beslået med sortmalede jernbånd på hjørnerne og
foroven, hvoraf et tjener som lukke over øsken.
Øverst pengerille. I tårnrummet, nord for indgangsdøren.
	En †pengeblok er indirekte omtalt i Skt. Jørgensgårdens fundats 1735, hvor det fastslås, at de
penge, der blev indsamlet i kirken, skulle lægges i kirkens blok, hvortil Hvidkildes ejere havde
nøglen. Tre gange årligt skulle blokken åbnes og
pengene fordeles blandt hospitalets beboere.132
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Fig. 43. »St. Jørgen«. Kirkeskib nr. 1, o. 1920, bygget af skibstømrer Hans Nielsen
Hansen og skænket af gårdejer Niels Brydegaard (s. 436). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – “St. Jørgen”. Church ship no. 1, c. 1920, built by ship’s carpenter Hans Nielsen
Hansen and donated by the farmowner Niels Brydegaard.

Pengebøsser. 1-2) Nyere, af messing. Cirkulære
med pengerille foroven og overfaldslukke forneden. Forsiden er prydet med et reliefkors. †Pengebøsser. 1-2) 1857, til fattigkassen.42
Dørfløje. Alle dørfløje stammer fra 1964. De er
af eg med dørgreb af messing. Udvendige. 1) Fladbuet dobbeltfløj, beslået med jernknapper. Hver
fløj har på indersiden fire fyldinger. I tårnets vestvæg. 2) Fladbuet enkeltfløj, beslået med jernbånd
og -knapper. I tårnets sydvæg. Indvendig. Fladbuet
dobbeltfløj, hver fløj har fire fyldinger. I tårnets
østvæg. †Dørfløje. 1851 blev dørfløjene i tårnrummet udskiftet.40 Ved restaureringen 1877-78
blev samtlige døre fornyet; de nye fløje egetræsmaledes og forsynedes med messinggreb. Fløjene
i tårnets vestgavl fornyedes atter 1931.27
†Gitter, omtalt 1589 af biskop Jacob Madsen,
placeret for indgangen til søndre korsarm (»1 Capel ved Synderside, afftrallet«).133
Orgel (jf. fig. 44), 1964, oprindelig med 12
stemmer, to manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa og anskaffet for skænkede midler. 1990 udvidet med tre stemmer af

samme firma. Disposition: Hovedværk: Principal
8' (1990), Rørfløjte 8', Principal 4', Gemshorn
2', Mixtur II, Trompet 8' (1990). Brystværk: Gedakt 8', Gedaktfløjte 4', Principal 2', Quint 11/3',
Krumhorn 8'; svelle (trinbetjente låger). Pedal:
Subbas 16', Principal 8', Quintatön 4', Fagot 16'
(1990). Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. Orglet står i
blank eg. I skibets vestende, opstillet nord og syd
for indgangsdøren.134
†Harmonier. 1) Anskaffet o. 1894 ved frivillige
bidrag, anbragt i den øverste kirkestol på nordsiden.42 2) Anskaffet o. 1926, udstyret med elektrisk blæser.135
Salmenummertavler. 1) (Jf. fig. 32), 1902,40 kronet af trekantgavl med udsparet trepasornament,
til skydenumre. Hvidmalet med tilsvarende nummerbrikker med sorte cifre.Tavlen, der var opsat i
skibet, opbevares i tårnets mellemstokværk. 2-7)
(Jf. fig. 31), 1964, seks rektangulære tavler med
numre af messing til ophæng. Hvidmalede. I skibet. †Salmenummertavler. 1-4) (Jf. fig. 33), omtalt
1861,27 rektangulære. 5-8) Svarende til salmenummertavle nr. 1.

Skt. Jørgens Kirke

435

Fig. 44. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior seen towards the west.

Præsterækketavle, 2009, af plexiglas med påmalede navne i sort antikva. I niche på tårnrummets sydvæg. *Præsterækketavle, nyere, i profileret
ramme af egetræ med Georgskors i hjørnerne.

Præsternes navne siden reformationen er anført
med forgyldte versaler på sort bund. Tavlen, der
hang i nichen i tårnrummets sydvæg, opbevares
på loftet i graverbygningen.
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Fig. 45. Klokke nr. 1, 1424, støbt af Mester Cort (s.
437). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Bell no. 1, 1424,
founded by Mester Cort.

†Fundatstavle, o. 1619, med indskrift om donationer til Skt. Jørgensgårdens beboere: »Giffver
noget til de arme/ Saa vil Gud sig offver Eder
forbarme.// Dend 10136 Januar [1619]137 haffver Erlig och Welbyrde frue, frue Ellen Sl: Ludvig Muncs til Lundegaard til de: 4de part af St:
Jørgensgaards huusarme som tilhører Erlig och
Welb: Eyler Qvitzov til Lyckesholm gifvit tho
hundrede Rx Dler til ævig tid, och skal nu giffvis
aarligen til Leye tolf Rx Dlr: af dem som haffver
samme tho Hundrede Rx Dlr: til hver Jule afften.
Dend 2 Julii Anno 16[1]6 haffver Erlig och Welb:
Mand Holger Rosenkrandtz til Rosenholm och
hans kiere hustru fru Sophie Brahe giffvet til
dend fierde par[t] af St: Jørgensgaards huusarme
som tilhører Erlig och Welbr: Eyle[r] Qvitzov til
Lyckisholm et Hundred[e] Enchende Rx: Dlr: til
ævig tid och skal [u]dgiffvis af dem sex Rx Enchende Dlr: arligen til hver Jule afften«.138 Tavlen,
der var ophængt i kirken,139 synes at være forsvundet senest i midten af 1700-tallet.

Lysekroner. 1) (Jf. fig. 32), 1920, udført af kunstsmed Knud Eibye, Odense og skænket af købmand
Iver Foldager, Lunde.140 Udført af hamret messing
som ottesidede, bladværkssmykkede lysekranse,
ophængt i kæder, hver med otte nedhængende
elektriske pærer. Kransen var ophængt i skibet, nu i
tårnets mellemstokværk. 2-6) (Jf. fig. 30-31 og 44),
1964, to kroner med 12 spinkle, retvinklede arme,
ophængt i koret og tårnrummet, samt tre kroner
med 16 spinkle, svungne arme, ophængt i skibet.
†Lysekroner. 1-2) (Jf. fig. 33), 1874, skænket af
fabrikant Carl Blædel og Anna Elisabeth Hornemann til minde om deres vielse i kirken 1858.141
Udført som 12-armede lyskranse med kort balusterskaft, forgyldte. 1899 blev begge kroner bronzeret.40 3-4) Svarende til lysekrone nr. 1.
	To kandelabre, 2000, af messing med otte ssvungne arme, anvendes ved begravelser.
Kirkeskibe. 1) (Fig. 43), o. 1920, »St. Jørgen«, bygget af skibstømrer Hans Nielsen Hansen, skænket
til kirken o. 1930 af gårdejer Niels Brydegaard.142
Tremastet fuldrigger. Sortmalet med bronzefarvet
underside og hvide detaljer, i agterstavnen indskrift med forgyldte versaler »St. Jørgen Svendborg«. Ophængt mellem skibets 1. og 2. fag. 2)
1991, »Peder Most«, fremstillet af skibstømrer
Hans Rasmussen og skænket af skibsreder Mogens Huusfeldt Sørensen.143 Tremastet skonnert;
på vimpler i mastetoppene læses »AES« og »Peder
Most«. Rød- og sortmalet med hvide detaljer, i
agterstavnen indskrift med hvide versaler »Peder
Most«. Ophængt mellem skibets 2. og 3. fag.
Kors (jf. fig. 40), 1996, udført af guldsmed Bent
Exner og bekostet ved en testamentarisk gave
fra søskendeparret Jenny og Jørgen Bertelsen.144
Af lueforgyldt sølv med rosenkvarts og emalje,
52×52 cm. Udformet som et såkaldt Jerusalemkors, her dog med et kvadratisk centrum, hvorfra fire mindre, ligearmede kors udgår. I midten
et kors, smykket med ni kvadratiske felter, hvori
forskellige motiver fra Det Nye Testamente, udført i blågrøn emalje med hvide, gyldne og røde
detaljer (motiverne omfatter Judaskysset, Fødslen, Korsfæstelsen, Opstandelsen, Vandringen på
søen, Helligåndsduen, Nadveren, Dåben og Fristelsen). Ophængt på nordvæggen i skibets østfag
bag døbefonten.
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Klokker. 1) (Fig. 45), 1424, støbt af Mester
Cort.145 91 cm i tværmål. Formentlig omtalt af biskop Jacob Madsen 1589 som en af to ‘passelige’
klokker.17 Om halsen er en frise af gotiske buer, og
på slagkanten en indskrift med minuskler, der optager ca. en tredjedel af omkredsen: »anno d(omi)
ni m cccc xxiiii mester cort goet my« (I Herrens
år 1424 støbte Mester Cort mig).146 Som skilletegn er benyttet romber samt et kors. På legemet
er tre store relieffer. Det ene viser kirkens værnehelgen, Skt. Jørgen, klædt i harnisk og stående
oven på dragen, mens han støder sin lanse i dens
gab (fig. 46). De to andre viser Maria, iklædt en
folderig dragt og stående på en konsol med barnet
på armen samt en lilje i hånden (fig. 47); relieffet
er gengivet i to forskellige størrelser. Ophængt i
moderne slyngebom.
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2) 1987, skænket af A. P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal. 110 cm i tværmål. Om halsen et skriftbånd med versalindskrift: »Jeg skænkedes Sct Jørgens Kirke i Svendborg til minde om skibsreder
A. P. Møller, år 1987. Jeg støbtes af Pierre Paccard i Frankrig«, derunder et bånd med vinløv
og druer; et tilsvarende bånd ses ved overgangen
mellem legemet og slagkanten. Midt på legemet
endvidere »Kald og kim i Jesu navn« (versaler).
Ophængt i moderne slyngebom.
Klokkestolen blev fornyet i forbindelse med
restaureringen 1877-78.113 Den er atter fornyet
1980 og 1987. Automatisk ringeanlæg 1996.147
	En ‘lille’ †klokke er omtalt af Jacob Madsen
1589.148 Den kan muligvis have været en †messeklokke, ophængt i †tagrytteren (jf. s. 420).

Fig. 46-47. Detaljer af klokke nr. 1 (s. 437). Foto Arnold Mikkelsen 2011. 46. Skt. Jørgen støder sin lanse i dragens
gab. 47. Maria med barnet. – Detail of bell no. 1. 46. Skt. Jørgen (St. George) thrusting his lance into the jaws of the dragon.
47.Virgin and Child.
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gravminder
†Epitafier. 1) 1603, over sognepræst Anders Mortensen (jf. gravsten nr. 1). Epitafiet bestod af en
formentlig træskåren ramme omkring et storfelt
med maleri, der viste Kristus på korset; ved korsets fod knælede afdøde og hans hustru. Epitafiets indskrift lød: »Anno 1603 lod Hr. Anders
Mortensen, Sognepræst til Søerup og S: Jørgens
Kirker opsætte dette Epitaphium«.37 Epitafiet, der
hang i nordsiden, blev borttaget, da kirken 1823
fik nye vinduer (s. 416).
2) 1613, over sognepræst Rasmus Hansen (jf.
gravsten nr. 2). Epitafiet, der antagelig var opbygget som nr. 1, havde maleri af Kristi Opstandelse samt indskrift: »Anno 1613 lod Hr. Rasmus
Hanssøn, Pastor til Søerup og S: Jørgens Kirker
opsætte dette Epitaphium, Gud til Ære oc Kirken
en Prydelse«.37 Epitafiet hang i nordsiden, men
blev taget ned samtidig med nr. 1.
Gravsten. 1) (Fig. 48), 1603, over Anders Martensøn (Mortensen), sognepræst, * i Vindinge,
†<3. febr. 1606>, og hustru Appelone (Abelone)
Matz Daater (Madsdatter), * i Heden, †14. sept.
1602, »hves siele er vdi Gvdtz haand« (jf. †epitafium nr. 1).
Lys grå kalksten, 204×83 cm. Indskrift med
fordybede versaler. I hjørnerne er medaljoner
med evangelisternes symbolvæsener, der holder
skriftbånd, foroven: »S Marcvs« (Markus) tv. og
Mattæus (skriftbåndet helt udvisket), forneden:
»S Lvcas« (Lukas) tv. og »Iohan(…)« ( Johannes).
Mellem de øvre medaljoner ses et kerubhoved,
mellem de nedre en kalk og årstallet »1603«. Det
højrektangulære skriftfelt (med personalia) kantes
langs siderne af beslagværk, hængende fra en maske og afsluttet af en storfliget roset. Under skriftfeltet er en tværoval beslagværkskartouche med
et skriftsted på latin ( Joh. 3,16), og derunder to
skjolde, tv. med bomærke, th. med Jesumonogram
samt bogstaverne »AP«, vel de første bogstaver i
hustruens fornavn. Stenen lå østligt i midtgangen
lige for prædikestolen og præstegårdens kvindestol.37 1877-78 blev den opsat mod tårnrummets
sydmur;27 1964 mod østvæggen, nord for døren.
2) (Fig. 49), 1600-tallets begyndelse, over Eras
mvs Iohannis (Rasmus Hansen), sognepræst, *26.

april 1520[!] (fejl for 1570) i Bogense, † , og
hustru Anna Christofers Datter (Christoffersdatter), *6. april 1592 i Røskebøl, † , »hvilke her
vnder erre begraven oc hviler af deris arbeid«.

Fig. 48. Gravsten nr. 1, 1603, over sognepræst Anders
Mortensen (†1606), og Abelone Madsdatter (†1602)
(s. 438). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone no.
1, 1603, of incumbent Anders Mortensen (†1606), and
Abelone Madsdatter (†1602).
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Parret fik sammen en søn og to døtre. Indskriften
afsluttes med et skriftsted (Rom. 14,8) (jf. †epitafium nr. 2).
	Rød kalksten, 196×100 cm; stenen har en stor
revne tværs over. Indskrift med fordybede versaler på latin og dansk; som randskrift et skriftsted
på latin (Joh. 11,25), afbrudt af hjørnemedaljoner
med kerubhoveder. Skriftfeltet kantes af rulleværk og krones af et bueslag med en fremstilling af den opstandne Kristus med sejrsfanen i
skybræmme, stående på kisten og omgivet af to
soldater, den ene sovende, den anden gribende
om sit sværd. På bueslaget er spor af en næsten
udvisket indskrift på latin, formentlig et skriftsted
eller ordsprog, afsluttende med ordene: »gloria
semper« (ære altid). Under skriftfeltet er en rulleværkskartouche med to medaljoner, den venstre med en kalk samt bogstavet »E« (formentlig
det første af præstens initialer), den højre med en
bog samt hustruens initialer »ACD«. Stenen lå i
midtskibet, længere mod vest end nr. 2.37 187778 blev den opsat mod tårnrummets sydmur;27
1964 mod østvæggen, syd for døren.
†Gravsten. Ifølge Trap blev mange malerier og
gravsten tilintetgjort i slutningen af 1800-tallet.149 Om disse vides dog intet nærmere.
Middelalderlige grave. I forbindelse med udgravningerne i kirken 1961 undersøgtes ti urørte eller delvis urørte grave i kirkens vestfag samt kraniedele fra yderligere fem eller seks personer. Det
konstateredes, at nogle af begravelserne var kisteløse og formodentlig stammede fra den oprindelige kirkegård, dvs. de var ældre end skibets vestforlængelse. Andre var kistegrave (der blev fundet
kistesøm) og lå til dels ind over fundamenterne;
der var således tale om jordfæstegrave etableret efter opførelsen af vestforlængelsen (s. 411). Dele af
skeletmaterialet viste tydelige tegn på spedalskhed,
og lignende forandringer blev konstateret på løsfundne skeletdele fra koret og skibets øvrige fag.150
†Jordfæstegrave. På en plan over kirkens østlige del, tegnet af sognepræst Peder Duus (fig.
29), er indtegnet i alt ti jordfæstebegravelser fra
1700-tallet.151 Af planen samt af Peder Duus’ indførsler på de følgende sider i kirkebogen fremgår,
at gravene til dels rakte ind under alterskranken
og stolestaderne.
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Fig. 49. Gravsten nr. 2, 1600-tallets begyndelse, over
sognepræst Rasmus Hansen og Anna Christoffersdatter (s. 438). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Tombstone
no. 2, beginning of 1600s, of incumbent Rasmus Hansen and
Anna Christoffersdatter.

†Kiste. I forbindelse med udgravningerne 1961
fandt man en meget stor kiste, del lå delvis ind
under alterbordets kampestensfundament.152
†Kistebeslag. O. 1666, af jern, med Jesumonogram (»IHS«), bogstaverne »AD« (Anno Domini)
samt et årstal, vistnok »1666«. Beslaget blev påtruffet ved en udgravning i skibets vestforlængelse 1962.153
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Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 50), o. 1853, over
Christian Ioh(annes) Bredsdorff, sognepræst, *6.
dec. 1765, †15. dec. 1853, og hustru Ulrikke Antonette Bredsdorff, f. Schlegel, *8. nov. 1766, †20.
maj 1850. Indskriften afsluttes af et skriftsted (1
Kor. 13,8). Grotte af grå sandsten, kronet af kors
af hvidt marmor, 148×63 cm. Grottens forside
er prydet med efeu i relief omkring et skriftfelt
hvorpå indskrift med fordybede versaler. Opstillet ved korgavlen.
2) (Fig. 51), o. 1850-75. Rentier Hans H. S.
Drosts familiegravsted. Grotte af grå sandsten
med tavle og kors af hvidt marmor samt medaljon af biskuit, 153×63 cm. Grottens forside er
prydet med egeløv i relief. På forsiden er indfældet en fladbuet tavle med indskrift med fordybede versaler, udfyldt med sort, og derover en

Fig. 51. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1850-75, på rentier Hans H. S. Drosts familiegravsted (s. 440). Foto
Rikke Ilsted Kristiansen 2011. – Churchyard monument
no. 2, c. 1850-75, at the Hans H. S. Drost family burial
place.

Fig. 50. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1853, over sognepræst Christian Johannes Bredsdorff (†1853), og
Ulrikke Antonette Bredsdorff (†1850) (s. 440). Foto
Rikke Ilsted Kristiansen 2011. – Churchyard monument
no. 1, c. 1853, of incumbent Christian Johannes Bredsdorff
(†1853), and Ulrikke Antonette Bredsdorff (†1850 ).

reliefmedaljon efter Thorvaldsen (Barndom eller
Forår, 1836). Grotten krones af et nedfældet kors.
Opstillet syd for kirken.
3) (Jf. fig. 52), o. 1888, over Peter Albebt[!]
(Albert) Saxdorff, *22. jan. 1873, †8. aug. 1888.
Indskriften afsluttes af et skriftsted ( Joh. 11,25).
Cippus af hvidt marmor med medaljon af biskuit,
119×51 cm. Monumentet, der hviler på et højt,
profileret postament, har svejfet afslutning foroven og indrammes langs siderne af nedadvendte
fakler. Forsiden er foroven prydet med to egegrene i relief, bundet med en sløjfe, der indrammer
en reliefmedaljon med brystbillede af den tornekronede Kristus. Derunder er indskriften med
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fordybede versaler. Øverst er spor efter afbrækket
topprydelse, formentlig et kors. Opstillet på fælles
gravsted med nr. 4, syd for kirken.
4) (Jf. fig. 52), o. 1896, over P. N. Saxdorff, fotograf, *15. juli 1832, †14. jan. 1896. Indskriften
afsluttes af et skriftsted (Matt. 11,28). Cippus af
hvidt marmor med medaljon af biskuit, 119×51
cm. Svarende til nr. 3 (dog er medaljonens motiv
afslået) og opstillet på fælles gravsted med denne.
5) (Fig. 53), o. 1927, over Hans Pedersen Ploug,
pensioneret Dannebrogsmand, *25. jan. 1840,
†16. juni 1927 i Pasop, Svendborg. »Invalid. Saaret under stormen paa Dybbøl 18. april 1864«.
Stele af rød sandsten, 125×48,5 cm, lige afsluttet
med reliefudsmykning foroven og indskrift med
fordybede versaler. Opstillet syd for kirken.
Syd for kirken findes Mærsk Møllers familiegravsted. Gravstedet indhegnes af et sortmalet støbejernsgitter, på hvis låge er indskrift med hvidmalede versaler: »P. Mærsk Møllers familiegravsted«.
Blandt gravstedets i alt otte monumenter er:

Fig. 53. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1927, over Hans
Pedersen Ploug (†1927) (s. 441). Foto Rikke Ilsted
Kristiansen 2011. – Churchyard monument no. 5, c. 1927,
of Hans Pedersen Ploug (†1927).

Fig. 52. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1888, over Peter
Albert Saxdorff (†1888), og nr. 4, o. 1896, over fotograf P. N. Saxdorff (†1896) (s. 441). Foto Rikke Ilsted
Kristiansen 2011. – Churchyard monument no. 3, c. 1888,
of Peter Albert Saxdorff (†1888), and no. 4, c. 1896, to the
photographer P. N. Saxdorff (†1896 ).

1) (Jf. fig. 54), o. 1922, over Anna Mærsk Møller, f. Hans Jeppesensdatter, *2. nov. 1842, †14.
okt. 1922. Cippus af rød sandsten, 113×86 cm.
Monumentet har på forsiden relief af en kalk på
et cirkelkors, hvorom er anført et skriftsted med
fordybede versaler, udfyldt med guld (1 Joh. 1,7).
Derunder personalia, ligeledes med fordybede
versaler, udfyldt med sort. Monumentet krones af
en trekantgavl med akroterier.
2) (Jf. fig. 54), o. 1927, over Peter Mærsk Møller, kaptajn, skibsreder, ridder af Dannebrog, *22.
sep. 1836 på Rømø, †9. nov. 1927. Cippus af rød
sandsten, 115×87 cm. Svarende til nr. 1, dog med
relief af et lam på et cirkelkors hvorom et skriftsted (3 Mos. 19,2).
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Fig. 54. Kirkegårsmonumenter på Mærsk Møllers familiegravsted. Nr. 1, o. 1922, over Anna Mærsk Møller (†1922),
og nr. 2, o. 1927, over kaptajn og skibsreder Peter Mærsk Møller (†1927) (s. 441). Foto Rikke Ilsted Kristiansen
2011. – Churchyard monuments at the Mærsk Møller family burial place. No. 1, c. 1922, of Anna Mærsk Møller (†1922),
and no. 2, c. 1927, to the captain and shipowner Peter Mærsk Møller (†1927).

kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.

arkivalier
RIGSARKIVET (RA). Rentekammeret: 2244.191. 1725.
Dokumenter ang. salg af Hvidkilde og det halve af
Lindskov til Johan Lehn. Danske Kancelli: H 18-223.
Brevsager (27. juni 1818).
LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Sunds Herreds provstiarkiv: Forskelligt 1851-75 (Provstiark. Forskelligt). Skt. Jørgens menighedsråd: Kirkeprotokol
1862-1981 (Menighedsrådsark. Kirkeprot.). Skt. Jørgens
præstearkiv: Kirkebog 1736-1794 (Præsteark. Kirkebog).
– Kaldsbog 1808-73 (Præsteark. Kaldsbog). – Embedsbog 1811-37 (Præsteark. Embedsbog). – Diverse
breve og dokumenter 1811-1920 (Præsteark. Breve

og dok.). Lehn Godsarkiv: Sager vedr. baroniet Lehns
kirker 1792-1921 (Lehn Godsark. Sager vedr. kirker).
– Byggesager 1861-1922 (Lehn Godsark. Byggesager).
Topografica: Historiske og topografiske efterretninger
om Sct. Jørgens og Sørup sogne. Af sognepræst C. J.
Bredsdorff †1853 (Topografica. Bredsdorff).
SVENDBORG BYHISTORISKE ARKIV. Skt. Jørgens Kirke.
KIRKENS ARKIV. Synsprotokol 1982 ff. – Diverse
materiale vedr. kirken.
NATIONALMUSEET (NM). Notebøger: N. L. Høyen
VIII, 6 f. Indberetninger mv.: Kirsten Weber-Andersen
1943 (alterbillede, alterstager og døbefont). – Ejnar
Mindedal Rasmussen 1952 (fundamenter m.m.) –
Olaf Olsen 1962 (kirkens ydermure m.m.).
ROSKILDE KLOSTER. Karen Brahes Bibliotek. C II,
42: Afskrift af tavle fra Sct. Jørgens Kirke ang. velgørenhed mod fattige. 17. årh. 8°.
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tegninger og opmålinger
NM. Ferd. Richardt 1841, 1845, 1866 (prospekter af
kirke og omgivelser); A. P. Madsen 1876 (døbefont);
V. Marving, E. Mindedal Rasmussen 1952 (plan, snit);
E. Mindedal Rasmussen, M. Brahde, I. Arthur Nielsen
1961-63 (planer, opstalter, døbefont); E. Lehn Petersen 1979 (klokkestol). KB. J. G. Burman Becker 1856
(prospekt samt døbefont). Danmarks Kunstbibliotek. Vilh.
Dahlerup, udateret (skitse af vestfront). C & W Arkitekter, Svendborg. E. Mindedal Rasmussen 1962 (opstalter), Lars Mindedal 1995 (opstalt).
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En beliggenhed så langt fra bygrænsen er atypisk
2
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29.
34
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36
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37
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st. george’s Church
Historical introduction. The church is in the southern part of the modern city, about 1200 metres
south of the medieval city boundary. The oldest
parts of the now-standing church were built in
the second half of the 1200s, but replaced an older
†wooden church, possibly from the second half of
the 1100s. The church, which was consecrated to
Skt. Jørgen (St. George) is earliest mentioned in
the written sources in 1372 in connection with
the granting of an indulgence. It is Denmark’s
only safely identified preserved lepers’ church and
from the time of its construction was part of a
lepers’ hospital, a ‘Skt. Jørgensgård’, in Svendborg,
earliest mentioned in 1291. The institution was
on the Svendborg common, and the corporation
of the city had a considerable influence on its everyday operations. However, it was the property
of the Crown, and in 1528 the King exchanged
the hospital with Joachim Rønnow of Hvidkilde.
After the Reformation the hospital was preserved as an independent institution. The property rights to the complex, including the church,
belonged to the owners of Hvidkilde, which
at least from 1554 also held the advowson. The
transition to freehold presumably happened in
1915.
	The church was refurbished in 1594-99 by the
owner, Erik Hardenberg, and in 1737 by Johan
Lehn, who had the hospital buildings rebuilt the
next year after two fires in 1638 and 1712. The
church was given major restorations in 187778 under the supervision of the architect Ove
Petersen and in 1960-65 by the architect Ejnar
Mindedal Rasmussen.
	The occupants of the hospital constituted the
true congregation. From the middle of the 1500s
the parish priest of Sørup functioned as the
hospital priest. He also had his residence in the
hospital, and it became common to regard the
southern part of Sørup Parish as a special Skt.
Jørgens Parish. However, the formal division into
two parishes was not implemented until 1963.
The church had at least two medieval altars.

Danmarks Kirker, Svendborg

Surroundings and building. The church is on the
southern outskirts of Svendborgs on a small point
towards the sound (fig. 1). The original extent of
the churchyard was very limited as a result of the
status of the church as a hospital church and an
annexe to Sørup Church (s.451), but since the
1800s it has expanded greatly. The oldest known
demarcation consisted of stone-built walls, replaced today by quickset hedge and wire fencing.
The hospital buildings north of the church were
built in 1738 by the estate-owner Johan Lehn of
Hvidkilde, replacing older buildings at the spot.
Through the large side wing there was originally
access to the churchyard.
	The church, which succeeded an older, archaeologically demonstrated wooden church on the
site (fig. 7), was built in brick as a polygonally
terminated nave with buttresses in the decades
up to 1300. Originally the nave consisted of just
two bays, with an entrance in the north side of
the east bay. The windows of the chancel, the
two northernmost of which have been preserved
in their original form, are crowned with trefoil
arches (cf. fig. 18). An original window, now
bricked up, is similarly preserved in the north
side of the nave. In the interior the lower part of
the chancel is terminated with rounding and like
the nave originally had a flat ceiling.
Presumably in the 1300s, the nave was given a
western extension with corner pilasters and recess
decoration on the gable, while a now-demolished
chapel from the 1400s was built out from the east
bay of the nave towards the south. In the Late Middle Ages a tower in raw fieldstone and brick was
added in the west.The present vaults of the church
were built with small yellow bricks and are from
1737; they were installed as part of Johan Lehn’s
major renovation of the church and the hospital.
In the chancel the highly distinctive horseshoeshaped arches were mounted on pillars of large
medieval bricks which originally bore the 16thcentury vaults whose severies can be seen as imprints on the ceiling. Through the 18th and 19th
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centuries several major and minor repairs were
carried out on the church, which was given an
overall refurbishment in 1877-78. In this, the buttresses of the nave were moved to the present position, the roofing was replaced, new windows were
installed and all facades were covered with thick
layers of plaster. Comprehensive work was done on
the tower, which was faced and given new belfry
lights, battlements, a west gable and a west gate.
As a result of Svendborg’s expansion in the last
century plans were developed in the 1950s for
the extension of the church in the form of transepts to the north and south, while the new construction was to rest on the foundations of the
old chapel. Since the initial investigations for this
work revealed many of the observations of construction history presented here, and previously
unknown, the plans were shelved, and the church
was refurbished in 1960-65.The aim of this was a
considerate restoration against the background of
the initial investigations; this was partly successful, since only the present windows are not based
on known originals in the church.
Furnishings. Of the medieval furnishings a bell
from 1424, founded by Mester Cort (fig. 45-47)
has been preserved. Furthermore there is a Late
Romanesque font (figs. 40-41), which however
did not come to the church until Erik Hardenberg’s and Anne Rønnow’s renovation in the last
decade of the 1500s. The font, which was originally in the Skt. Albani Church in Odense (DK
Odense p. 1741), served as a base for a newly built
†pulpit. The couple also donated an †altarpiece
with a representation of the Crucifixion, as well
as altar candlesticks (fig. 38), †pews and a †family
pew.The church is also known to have had a Late
Medieval †altarpiece showing the Virgin Mary.

From c. 1725 comes a back crucifix of gold
and silver thread which has been mounted on a
more recent chasuble (fig. 39).The altar plate (fig.
34) was made by Oluf Olufsen Rye c. 1750 and
donated by a member of the Lehn family, while
the wafer box (fig. 35) and the chalice and paten
for the sick (fig. 36) from 1863 were made by
Anton Michelsen, Copenhagen, and donated by
Otto Ditlev Rosenørn-Lehn.
	In 1854 a renovation was carried out in which
important items of furnishing were replaced (including communion table, altar rail, font, pulpit
and pews). None of this has been preserved. In
the major restoration of 1877-78 more or less all
the furnishings were renewed again, partly after
drawings by the architect Ove Petersen. However, these furnishings too had a relatively short
lifetime. Most of the present furnishings thus
come from the most recent major restoration in
1960-65. This applies to the communion table
and altar rail, pulpit, pews, door leaves, hymn
number boards and chandeliers, all executed after
drawings by the architect Ejnar Mindedal Rasmussen (cf. fig. 30-31). The organ was built by
Marcussen & Søn, Aabenraa.
Sepulchral monuments. There are two tombstones of incumbents from the early years of the
1600s (fig. 48-49).Two †sepulchral tablets for the
same people were scrapped in 1823. The church
also has a number of medieval graves in which
parts of the skeletal material bear clear signs of
leprosy.
	In the churchyard there is a tombstone commemorating the incumbent Christian Johannes
Bredsdorff (†1853) (fig. 50) as well as a family burial site for the shipowning family Mærsk
Møller with a total of eight monuments (fig. 54).
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Fig. 1. Kirken set fra syd med Sørup Sø i forgrunden. Foto Mogens Vedsø 2012. – The church seen from the south with
Sørup Sø in the foreground.

Sørup Kirke
svendborg
Historisk indledning. 1554 hævdede Eiler Rønnow pa
tronatsretten og dermed formentlig også en ejendomsret over kirken, svarende til Skt. Jørgens Kirke (s. 403).1
En dom 1592 fastslog imidlertid, at dette var lovstridigt,
idet kirken havde en selvstændig status som ‘Kronens fri
kirke’. Samtidig blev kaldsretten overdraget til de lokale
bønder.2 1647 kom kirken atter til Hvidkilde, der på
det tidspunkt ejedes af Falk Gøye.3 Herefter lå kirken til
herregårdens ejere, siden 1725 skiftende medlemmer af
Lehn-familien, indtil den 1915 overgik til selveje.
	Kirkens sognepræst betjente siden midten af 1500tallet også hospitalsmenigheden ved Skt. Jørgens Kirke
og havde desuden sin bolig her (s. 403). Formentlig derfor omtaltes Sørup 1589 af biskop Jacob Madsen som

anneks til Skt. Jørgens Kirke.2 Sørup var dog som nævnt
1755 hovedsognet, hvoraf den sydlige del var udskilt
som et særskilt sogn for menigheden ved Skt. Jørgens
Kirke (jf. s. 403 f.). Forbindelsen mellem de to sogne, der
1931 indlemmedes i Svendborg Kommune, ophørte
ved en sognedeling 1963.
Såvel kirken som landsbyen blev hårdt ramt af den
svenske hærs march over Fyn under Karl Gustavkrigene
1657-60. Bortset fra en gård og to huse blev landsbyen
nedbrændt, og kirken blev plyndret og inventaret stukket i brand.4 Som følge heraf kunne der ikke afholdes
gudstjeneste i årene 1658-61.5 1719 lod Valdemar Christoffer Gabel til Hvidkilde bygningen istandsætte fra
grunden af.6
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Den tidligere landsbykirke ligger i Svendborgs
nordvestligste udkant, ved bredden af Sørup Sø.
Kirken er kun omgivet af nogle få huse, mens
den egentlige bebyggelse findes i den sydøstlige
del af sognet.
Kirkegården, der oprindelig lå en smule tilbagetrukket fra såvel søen som Sørup Kirkevej, blev
udvidet 1901 med et stykke jord øst for kirkegården, samt med den smalle stribe ‘gadejord’ mellem
kirkegården og Sørup Kirkevej (fig. 2).7 I løbet af
1900-tallets første halvdel blev kirkegården yderligere udvidet mod såvel øst som mod syd, hvor
det lavtliggende areal mellem kirkegårdsdiget
og søen blev indlemmet i kirkegården. På sidstnævnte areal er der 1961 indrettet lapidarium, og
1976 opstilledes en skulptur, af cement, med titlen
»Trøst«, udført af graver Christian Kjær, og forestillende en moder, der omfavner sit barn.
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af et lavt
kampestensdige beplantet med efeu, mod kirkens
nedre plateau er dog i stedet sat en lav bøgehæk
(fig. 1). 1589 beskrev biskop Jacob Madsen kirkens
†dige som en »Sten Kirkegords Mur«.8 Det måt
te løbende repareres, bl.a. 1719, 1729 og 1899.9
Stendiget har således gammel hævd, men allige-

Fig. 2. Kort over kirkegårdsudvidelsen 1901. 1:3000.
LAFyn. Foto David B. Kaaring 2012 – Map of the
churchyard extension, 1901.

vel blev det nordlige dige udskiftet med †stakit,
da kirkegården udvidedes 1901, mens stendiget
øst for kirken blev flyttet til den nuværende
kirkegårdsgrænse.7 Stakittet blev delvis fornyet
1931.10
Kirkegården har fire primære indgange, hhv. to
køreporte nord og nordøst for kirken og to fodgængerlåger ved parkeringspladsen vest for kirken. Hovedindgangen er placeret umiddelbart nord
for kirken og består af en køreport af rødmalede
tremmefløje af træ, der flankeres af tilsvarende fodgængerlåger. Lågerne indfattes af piller af granit.
Den sekundære køreport er placeret ved ligkapellet,
har tremmefløje svarende til hovedindgangen og
hænger i granitpiller fra 1939. Fodgængerlågerne ved
parkeringspladsen er begge etableret i forbindelse
med en brolagt trappe og består af en enkelt tremmelåge af hhv. støbejern (nordvest) og træ (sydvest) sat mellem granitpiller.
	Endvidere er 1960 etableret en åbning i kirkegårdsdiget ind til kirke- og graverkontoret i kirkegårdens sydøstlige hjørne, mens der er adgang
til kirkegårdens nedre plateau ad en sti ved kirkegårdens sydvestlige hjørne.10
	De eksisterende køreporte nord for kirken erstattede ældre indgangspartier etableret o. 1901 i
forbindelse med kirkegårdens udvidelse.
1589 beskrev Jacob Madsen kirkegårdens †portal som en »herlig dobbelt Port aff Mur«, hvori
en vogn kunne holde i ly for regnen.8 I nyere tid
er kirkegårdens låger blevet udskiftet i såvel 1914
som i 1958.11
Beplantning. Ved kirkens nordøstlige hjørne er
plantet store træer i en klynge, mens bl.a. en birk
og en mægtig eg er plantet syd for kirken. Her
er også plantet stynede bøgetræer langs stien ved
det tidligere kirkedige. Mod Sørup Sø og i kirkegårdens sydvestlige hjørne er buskads.
†Beplantning. 1771 plantedes 80 unge graner
fra Hvidkildes have på kirkegården, og 1809 blev
kirkegården planeret og beplantet.4
Bygninger ved kirkegården. Bygningen beliggende nordøst for kirken mod Sørup Kirkevej
er formentlig identisk med det ‘Ligkapel’, der
omtales som nyt i 1896.7 Det grundmurede og
hvidkalkede materiale- og toilethus er på vestgavlen smykket med korsblænding og krones af
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Fig. 3. Kirken set fra øst. Foto Mogens Vedsø 2012. – The church seen from the east.

et teglhængt sadeltag. Bygningen er en fornyelse
af et †ligkapel nævnt 1892 i forbindelse med reparation og hvidtning. En †kirkelade var 1589 beboet af to gamle folk. På samme tidspunkt fandtes
endvidere »… En herlig dobbelt Port aff Mur;
der kand holde en Vogen for Regen«.8 Den omtalte †port kan være det ‘vognhus’, der 1729 var
ganske brøstfældigt og manglede bjælker og loft.6
Et †sprøjtehus var 1900 beliggende umiddelbart
nordvest for diget (jf. fig. 2).
Bygning
Oversigt. Kirken består af romansk kor og skib, der i
senmiddelalderen er forlænget mod vest, hvorefter der
er tilføjet tårn. Fra samme periode er et våbenhus i syd,
der siden 1915 bruges som sakristi, mens tårnrummet
tjener som våbenhus. Kirken bærer stærkt præg af en
hovedistandsættelse 1865-74 (arkitekt Ove Petersen),
da tårnet fik gengivet sit sadeltag, og alle gavltrekanter
blev fornyet. Orienteringen afviger en smule mod syd.

Den romanske kirke er sandsynligvis opført i ét
stræk på et fundament af rå kamp, der anes enkelte steder omkring koret. Kirkens oprindelige
længde andrager 20,4 m med en ganske betydelig bredde på 9,6 m, mens det rektangulære kor,
hvis mure er en smule tyndere end skibets, måler
6×7,5 m. Bygningen er afsat med rette vinkler,
og springet mellem kor og skib udgør to tredjedele af skibets murtykkelse. Skibets mure, der oprindelig kun var ca. 4,5 m høje, korets formentlig
lidt lavere, har givet kirken et lavstammet præg.
Materialer og teknik. De oprindelige bygningsdele er hovedsagelig opført af rå kamp samt
enkelte større, kløvede sten. Der er ingen særskilt sokkel. Delvis bevarede hjørnekæder i de
nordøstre hjørner samt hjørnehugne karmsten i
den tilmurede †norddør viser dog, at tildannet
kamp er foretrukket de steder, hvor de irregulære marksten ville have været svære at indpasse.
Kassemurenes fyld består af hånd- og hovedstore
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marksten i en lys, hvid kalkmørtel. De rundede
marksten har med deres varierende former været sårbare, og en hældning af skibets nordside
er senere forstærket af hvælvslagningen og deraf
følgende udadrettede tryk. Mod syd, hvor de
klimatiske udsving er særlig hårde, har det været nødvendigt at omsætte hjørnepartierne med
teglsten i munkestensformat (jf. ndf.).
Døre og vinduer. Af †norddøren ses endnu dele
af den østre vange bestående af hjørnekvadre i
godt to meters højde (fig. 7). Af vestre vange, der
næsten helt er opslugt af et senere vindue, er bevaret den nederste karmsten, hvoraf det fremgår,
at den oprindelige døråbning har været 1,4 m
bred. Syddøren er ombygget og udvidet mod
vest ved restaureringen 1865. Placeringen af dørens østvange svarer til norddørens.
Spor af fem oprindelige †vinduer kan endnu
påvises, korets tre vinduer og skibets to østre.
Bedst bevaret er det nu tilmurede (†)østvindue
i koret, der er en smule forskudt mod nord; det
rundbuede vindue har bund 2,1 m over nuværende terræn og måler 110×70 cm i facaden. De
øvrige vinduer lader sig kun erkende som let diffuse karmforløb, næsten helt ødelagte som følge
af senere arbejder. På korets sidemure er spor af
østkarmene knap 2,5 m fra østgavlen, og hvis
vinduerne har haft samme bredde som det østre,
har de været placeret midt på ydermurene. Af
skibets østre vinduer anes de vestre smige i faca-

derne, mens der ikke er spor af vinduer vest for
†dørene.
	I det indre, der oprindelig stod med fladt loft,
bærer kirken stærkt præg af de skalmuringer og
cementoverpudsninger, der blev foretaget 1865
(jf. nf., fig. 11).Triumfmuren og den brede, spidse
korbue er helt ommurede.
De to østre taggavle er begge ommuret i små
gule teglsten i 1865. Korgavlen var i 1589 af bindingsværk.8
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Formentlig o. 1500 er der foretaget betydelige arbejder på kirken. Før indbygningen af hvælv blev
skibet forlænget mod vest, og senere tilføjedes et
tårn. Fra samme periode er også et våbenhus i
syd.
	Den beskedne vestforlængelse, kun ca. 4,5 m
lang, kan være opført i samme omgang som
genopretning af kirkens søndre hjørnepartier,
der som vestforlængelsen er af teglsten i munkestensformat. Kort tid efter udvidelsen, og før
hvælvslagningen, er på sydsiden af skibets vestlige
del indsat et dobbeltfalset, fladbuet †vindue, hvis
underkant anes på facaden 1,9 m over terræn, og
hvis øvre parti ses i tagrummet.
	Indbygningen af hvælv, et krydshvælv med
kvartstensribber i koret og tre ottedelte hvælv
med halvstensribber i skibet, er tilsyneladende
foretaget i tre omgange fra øst mod vest. I korhvælvet, der hviler på affasede hjørnepiller og

Fig. 4. Plan. 1:300. Målt af »JOC« 1987, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2012. – Plan.
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helstens skjoldbuer, mødes ribberne i en kvadratisk slutsten. Skibets to østre fag hviler på fire falsede vægpiller og på spidse skjold- og gjordbuer,
hvoraf de sidste er undermuret 1865. Samme år
har man formentlig, i forbindelse med omdannelsen af triumfmuren (se ndf.), nedtaget to piller
i de østre hjørner samt en østre skjoldbue, idet
kapperne her har vederlag i væggen. Vestre og
yngste fag adskiller sig fra de østre ved de spinkle
hjørnepiller.
Tårnet, der er jævnbredt med skibet og har
fornyede gavle i nord og syd, er for underdelens
vedkommende af marksten, mens den øvre del er
bygget af tegl og skalmuret 1874. Østmuren hviler på det forlængede skibs vestgavl. Bagmurene
er overvejende af kamp med enkelte teglpartier,
klokkestokværket hovedsagelig af tegl. Tårnrummet, der har fladt loft, stod formentlig i forbindelse med skibet via en arkade, der dog var lukket
til fordel for en dør allerede på Jacob Madsens
tid, 1589.8 Væggene er nu helt overpudsede, og
øverst afsluttet med 1700-tals stuk, der delvis er
genetableret 2002.12 Rummet, der siden 1915
tjener som våbenhus, blev indtil da brugt som
gravkapel. 1915 flyttedes otte kister ned under
gulvet i en hvælvet krypt (jf. s. 468), og der indsattes en dør mellem skib og tårnrum.13 Udefra
er der adgang gennem en spidsbuet, dobbeltfalset
portal etableret 1874.
	Der er adgang til det lave mellemstokværk via
et trappehus ved tårnets sydside, opført af arkitekt
Ove Petersen 1865-74 som afløser for et ældre
†trappehus af ukendt udseende. Herfra fører en
trætrappe op til klokkestokværket, der er stærkt
ombygget og forhøjet med ca. 1 m 1874, hvor
der ligeledes etableredes glamhuller mod alle verdenshjørner. Bjælkegulvet er muligvis identisk
med det ‘manglende’ loft, der blev opsat 1852.7
Tårnets dækkes af et sadeltag med blændingsgavle fra 1874, da man nedtog et †pyramidetag,14 der
‘løb op i en ottekantet spids’.17 Før dette var der
formentlig et †sadeltag.8
	Det senmiddelalderlige våbenhus på sydsiden af
skibet er i sin nuværende form resultatet af en
gennemgribende ombygning 1865, da bygningen blev ommuret og forhøjet med 2 m, og der
indsattes en falset og spidsbuet portal (jf. ndf.).
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Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst fra
skibets andet fag. Målt af »JOC« 1987, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2012. – Cross-section
through the nave seen towards the east from the second bay
of the nave.

Det pudsede og fladloftede rum bruges siden
1915 som sakristi med adgang fra kirken gennem
den udvidede og ombyggede syddør, der nu er
falset og let spidsbuet.
	Den oprindelige udformning af våbenhuset
lader sig ikke nærmere bestemme. Kun på vestmurens yderside kan oprindeligt murværk anes i
den nedre del.15
Eftermiddelalderlige ændringer. Som følge af Karl
Gustavkrigene, der o. 1660 raserede egnen, blev
der i en årrække ikke afholdt gudstjenester i kirken.5 Først i 1663 så man sig i stand til at udbedre skaderne, hvorefter kirken igen kunne tages
i brug.4 1719 blev kirken repareret fra grunden
ved kirkeejeren, gehejmeråd Valdemar Christoffer Gabel. Detaljer om arbejdet er ikke bevaret,
men kirken var ved synsforretningen 1720 i ‘god
og forsvarlig, smuk og sirlig stand både inden og
uden til’.6 Der gik dog ikke længe, før yderligere
udbedringer var nødvendige, idet tårnets sydmur
1729 var revnet fra nederst til øverst, ligesom der
var revner i korets sydmur.6 En mindre reparation omtales 1770,4 og ved en visitation i 1798
blev kirken betegnet som ‘tilfredsstillende’;16
allerede i 1809 foranstaltede kirkeejeren, baronesse Sophie Amalie Rantzau-Lehn (jf. Lehns
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst efter istandsættelsen 1865. Ukendt fotograf, udateret. – The church seen from the south east
after the refurbishing of 1865.

gravkapel, s. 468) dog en hovedreparation,17 der
gentoges 1839 under ledelse af murermester Am
merøe.7
	Ved arkitekt Ove Petersens hovedistandsættelse
påbegyndt 1865, bekostet af Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (jf. initialer på tårnets vestfacade),
blev der udført så omfattende arbejder på kirken,
at tårnreparationen først færdiggjordes 1874.13
Udvendig blev alle flader dækket af et tykt lag
cementblandet kalkpuds, ligesom nye vinduesåbninger blev udhugget, og alle gavle, tagværker og
tagbeklædninger blev fornyet. Våbenhuset blev
som nævnt forhøjet med knap 2 m, og sydmuren
genopbygget med en ny portal; †trappehuset ved
tårnets sydside blev nedrevet og erstattet af et nyt.
Blændingsdekorationer og kamtakker er på alle
bygningsdele udført efter samme model. Kor, skib
og tårn fik på hver gavl ni kamtakker, hvorunder
en korsformet blændingsdekoration flankeres af
dobbelte højblændinger med spærstik. Under

korsblændingen fik tårngavlene indsat fladbuede
dobbeltglugger i spidsbuet spejl, på koret blot en
fladbuet glug. Våbenhusets gavldekoration under
syv kamtakker er ligeledes beriget med en korsblænding, mens skibets østgavl fik savskifte under
hver kamtak.
	Indvendig foretoges omfattende skalmuringer
og overpudsninger af vægge og hvælvpiller, ligesom gjordbuerne blev undermuret og gulvene
lagt om.
	I tiden efter Ove Petersens renovering omtales
løbende udbedringer og småreparationer. I 1897
blev koret hvidtet og repareret, og 1903 foretoges
udbedringer af ‘mur og vægge’.7
	I de senere år har kirken set flere istandsættelser. Revner i cementpudsen på tårn og skib
blev konstateret 1971, hvorefter der blev indsat
ankre.12 Løsningen var dog uholdbar, og endelig
ved en restaurering 1980-81 blev kirken befriet for
sit udvendige pudslag. Under dette arbejde frem-
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kom flere brikker til kirkens bygningshistorie,
bl.a. spor efter døre og vinduer.18
Senest er kirken renoveret indvendig 2008, da
pudsen blev udbedret og væggene kalket.12 I forbindelse med opsætningen af en ny altertavle (jf.
inventar) blev korets østvæg dækket af en bræddevæg.
Gulve. Kor, skib og våbenhus har mønsterlagte gulve af sorte, gule og røde fliser fra 1865.7
Samme år blev der ligeledes lagt et †bræddegulv
i dele af koret.7 Gulvene erstattede ældre †murstensgulve, der til dels kan række tilbage til 1729,
da kirkegulvet ‘skulle helt omlægges’.6 Tårnrummets gule flisebelægning er senest omlagt 1915.
Vinduerne fra 1865 er jævnt fordelt, kun korets østgavl og tårnets nordside er uden åbninger. De spidsbuede og dobbeltfalsede åbninger
med indvendig smig har blyindfattede ruder i
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støbejernsramme, fastholdt af to vindjern. Det
øvre vinduesfelt er udsmykket med en trefliget
blomst; blysprosserne er senest udskiftet 1963.12
1862 trængte alle †trævinduer til ind- og udvendig
maling, og kirkeejeren pålagdes overalt at bekoste
nye vinduer af jern ‘passende til kirkens stil’, et
arbejde, der som nævnt kom til udførelse få år
efter.7
Dørene er alle fra 1865 og som vinduerne fladbuede under spidsbuet spejl.
Tagværker. Kor og skib har hhv. seks og 14 opskalkede spærfag, hver med to lag tappede hanebånd. Tømmeret er fortrinsvis af fyr med remme,
spærsko, stivere og de øverste hanebånd af genanvendt egetræ. Den indbyrdes spærafstand varierer
fra 130-150 cm, enkelte steder dog kun 100 cm.
Til stabilisering er opsat skråstivere og vindlægter.
Våbenhus og tårn har hver otte spærfag med et

Fig. 7. Udsnit af skibets nordside set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2012. – Detail of the north side of the
nave seen from the north east.
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Fig. 8. Glasmaleri, 1972-73, af Sven Havsteen-Mikkelsen. Lignelsen om Hvedekornet (s. 458). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Stained glass, 1972-73, by Sven Hav
steen-Mikkelsen.The Parable of the Sower.

lag tappede hanebånd; i tårnet er spærene tappet
ned i bjælkelaget over klokkestokværket.
Tagbeklædning. Alle tagflader er dækket af røde,
håndstrøgne vingetegl, senest udskiftet 1983 og
1987.12 En †teglbeklædning, nævnt 1589, har
muligvis bestået af munke-nonne tegl på sydsiden og vingetegl på nordsiden.8
Murbehandling og farveholdning. De ydre flader
er igen overhvidtede, efter at den 1865 påførte
†puds i mørkere nuancer af ‘sydrussisk kalk og
stenkalk’ nu er fjernet (jf. fig. 6).13 Væggene har
beholdt deres tykke pudslag fra 1865. †Farveholdning. Undersøgelser 2007 viste, at vægge og
hvælvkapper i tiden efter 1865 stod blåfarvede,
mens ribber og buer var hvidtede. Denne dekoration var i samme periode udført i nabokirkerne
i Øster Skerninge og Egense, der ligesom Sørup
hørte under Hvidkilde Gods.19

Opvarmning.Varmeanlægget er senest renoveret
2007 med genanvendelse af bænkenes varmeovne.12 Kirken har kunnet opvarmes siden 1870’erne, da der fremsattes ønske om en †kakkelovn.7
En †kalorifere i skibets nordvestre hjørne blev
1963 afløst af oliefyret centralvarme. 1987 er installeret et naturgasanlæg.
Glasmosaikker. 1) 1972-73 (fig. 8), tegnet af Sven
Havsteen-Mikkelsen og udført af glarmester
Mogens Frese. Vinduet, der måler 216×92 cm,
har Lignelsen om Hvedekornet (Joh. 12,24) som
emne, og viser orange, grønne og lilla hvedeaks,
der i en opadstræbende bevægelse blander sig
med rudens abstrakte felter.20 Typisk for kunstneren er den meget kraftige indfatning af glasset
i cement, der giver ruden dens lineære klarhed.
Tilsvarende motiv er udført til Dallerup Kirke i
1986 (DK Århus 3602).21 Indsat i tårnrummets
sydvindue.
2) 1972-73 (fig. 9), tegnet af Sven HavsteenMikkelsen og udført af glarmester Mogens Frese.
Det tredelte, spidsbuede vindue måler samlet
121×116 cm og tager motivisk udgangspunkt
i N. F. S. Grundtvigs salme (nr. 392) »Himlene,
Herre, fortælle din ære«,22 hvis anden og tredje
strofe (»… hvælvingen blå,/ solen og månen og
stjernernes hære«) genkaldes under englen og
kvadratkorset i vinduets spids. Glasmaleriet blev
skænket til kirken af Frede Skov og hustru. Indsat
i vestindgangens tympanon.

Fig. 9. Glasmaleri, 1972-73, af Sven Havsteen-Mikkelsen. Motiv fra salme 392 (s. 458). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Stained glass, 1972-73, by Sven HavsteenMikkelsen.Subject from Psalm 392.
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Fig. 10. Altermaleri, udført 2008 af Anita Houvenaeghel (s. 460). Foto Arnold Mikkel
sen 2012. – Altar painting, 2008, by Anita Houvenaeghel.

Inventar
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykker er den romanske døbefont, dåbsfadet fra o. 1550-75 og de omtrent
samtidige alterstager. Dette er det eneste inventar, som
synes at have overlevet Karl Gustavkrigene 1657-60
(jf. ovf.).
1704 anskaffedes en ny klokke, støbt af Stephan
Scherrenbein, København, og fra den senere del af
århundredet stammer en del af altersølvet, heriblandt
den alterkalk, Valdemar Christoffer Gabel skænkede
i 1718, samt Erich Erichsen Lindals alterdisk og Ole
Rafns oblatæske, der begge er udført i århundredets
anden halvdel.

Forud for og i forbindelse med kirkens indvendige
istandsættelse i årene 1865-74 anskaffede kirken en
del nyt inventar. Således en ny altertavle med maleri
af Carl Bloch fra 1861 og en alterkande af sortglaseret
porcelæn fra 1862. Fra selve istandsættelsen stammer
alterskranken, stolestaderne, et antal dørfløje og prædikestolen i nygotisk stil.
1900-tallet er repræsenteret i kirkerummet ved bl.a.
de tre lysekroner, kirkeskibet, skænket 1926 af gårdejerne Erik Rasmussen og Hans Hansen samt Anita
Houvenaeghels altermalerier og udsmykning af prædikestolen fra 2008.
Farvesætning og istandsættelser. Rummet præges af en
lys farveholdning fra 2008, der er karakteriseret ved
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Fig. 11. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the east.
dels det pudsede alterbord og den hvidmalede prædikestol, dels ved farvespillet mellem på den ene side
de røde og gule toner i altermaleriet og på den anden
side den afdæmpede blåsorte farve, der er benyttet til
alterskranke, prædikestolens malerier og stolestaderne.
	Kirken blev 1663 sat i stand, efter at inventaret under
Karl Gustavkrigene 1658 var blevet stukket i brand af
de fjendtlige tropper. 1718 lod kirkeejeren, geheimeråd Valdemar Christoffer Gabel, kirken reparere, men
i hvor høj grad dette påvirkede inventaret er uklart
(jf. dog alterkalken s. 462). 1807 blev koret istandsat,
hvilket resulterede i borttagelsen af en †altertavle, der
blev erstattet af nogle »blaamalede paa Kirkemuren opslagne Fjelle«.7
	En større istandsættelse af kirken fandt først sted
1865-74, da prædikestol, stolestader, præste- og degnestol samt alterbord og -skanke blev fornyet og malet
i egetræsådring. 1960 blev kirkens inventar malet i en
overvejende blommefarvet staffering med lilla detaljer,
der var afstemt efter Th. Hagedorn-Olsens nye (†)alterudsmykning.12

Alterbord (jf. fig. 11), 2008. Det murede bord måler 160×60 cm, er 98 cm højt og har en bordplade af sort granit, 180×75 cm, 6 cm tyk. Opmuret
10 cm fra korets østvæg. Hvidkalket.
†Alterborde. 1) O. 1807, et ovalt, fritstående alterbord.7 2) 1960, af træ, et simpelt bord med
ben, der udgik o. 2008.23
†Alterklæder. 1) Før 1864 havde kirken et rødt
antependium.24 2) 1900-tallet, af uld(?), grønt;
fjernet 2008 i forbindelse med korets istandsættelse.
(†)Brudetæppe, 1981, af uld, vævet af Nanna
Agger. Tæppet, der måler 122×144 cm, er vævet
i et rhombemønster i varierende gråtoner. Opbevares i våbenhuset. Et ældre †brudetæppe blev
anskaffet 1952.25
Altermalerier, 2008, udført af Anita Houve
naeghel. Malerierne er indsat i den samme sort-
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malede metalramme, der kan vendes, sådan at
maleriet »Korsfæstelsen« (nr. 2), som normalt
er skjult bag »Guds Lys« (nr. 1), kan fremvises i
påsken. 1) (Fig. 10), »Guds Lys« udført af Anita
Houvenaeghel 2008. 200×162 cm, udført i olie
på lærred og indsat i en sortmalet metalramme.
Maleriet viser Korsfæstelsen med en knælende
figurgruppe. Gruppen, der er udført i røde farver,
udfylder billedets venstre side, mens den højre
side er åben og domineres af et kraftfuldt malet
gyldent lys, hvori ses et tomt kors, malet i overvejende sorte toner. Maleriet er nært beslægtet
med Houvenaeghels altermalerier til kirkerne i
Langelund (Vejle Amt), Brorstrup (Aalborg Amt)
og Svostrup (Viborg Amt). Sørupbilledet viser
endvidere et kunstnerisk slægtskab med Sven
Havsteen-Mikkelsens kirkeudsmykninger og især
hans altertavle til Thorning Kirke fra 1998 (Viborg Amt).26
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2) »Korsfæstelsen« udført af Anita Houvenaeghel 2008. Maleriet, der måler 200×162 cm, er
udført i olie på lærred og indsat i samme metalramme som nr. 1 (jf. ndf.). Kompositionen svarer
omtrent til nr. 1, om end den korsfæstede Jesus
her er ladt alene, og som et billede på lidelserne
er hans legeme omgivet af hvide torne. Bag det
enlige kors er den mørke nattehimmel overvejende udført i sort og mørkeblåt, mens jorden er
malet i rødbrun. Maleriet benyttes som alterprydelse i påsken og opbevares resten af kirkeåret på
bagsiden af altermaleri nr. 1.
(†)Altermaleri, 1960, forestiller »Sædemanden«
(Matt. 13,1-23), udført af Th. Hagedorn-Olsen i
kaseinteknik på korets østvæg.27 Maleriet er domineret af en lilla og sort baggrund, hvorpå hvide
figurer træder frem; i midten ses Sædemanden,
der sår, mens fuglene bag ham spiser det, der er
faldet på vejen. Langs billedets sider er malet for-

Fig. 12. Altersølvet. Alterdisk, 1757/84, udført af Erich Erichsen Lindal (Lien) (s. 462). Alterkalk, 1718, skænket af
Valdemar Christoffer Gabel til Hvidkilde (s. 462). Oblatæske, anskaffet 1862, udført af Ole Rafn (s. 463). Siske fra
1902 (s. 463). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar plate: Paten, 1757/84, made by Erich Erichsen Lindal (Lien). Chalice, 1718, donated by Valdemar Christoffer Gabel of Hvidkilde.Wafer box, procured in 1862, made by Ole Rafn.
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Fig. 13. Alterstager, 1500-tallet (s. 461). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Altar candlesticks, 16th century.

skellige figurgrupper, der repræsenterer mennesket i dets forskellighed.
Maleriets tilstand var problematisk fra begyndelsen grundet saltudtræk fra muren, og det måtte flere gange repareres af kunstneren selv.28 Pga.
bevaringstilstanden blev maleriet 2008 skjult bag
en plade, på hvis front den nye alterudsmykning
er monteret.
(†)Altertavle, 1861, skænket af baron Otto Ditlev Rosenørn-Lehn, med maleri af Carl Bloch
forestillende »Den tornekronede Kristus« sat i en
arkitektonisk ramme, der blev udført efter tegning af Vilhelm Dahlerup. Rammen består af et
hovedfelt, der flankeres af pilastre, med trekantgesims og sat på et postament med smalt indskriftfelt, hvori står: »See hvilket menneske« med
versaler.29 Carl Blochs altermaleri, olie på lærred,
57×69 cm, er en kopi efter Giovanni Francesco
Barbieri, kaldet Il Guercino.30 Det skildrer Jesus
i brystbillede, med tornekronen, den røde soldaterkappe over sin ene skulder og kæppen i højre
hånd (jf. Matt. 27,27-29).

Maleriet blev udført under Carl Blochs første
studierejse til Rom 1859-61, og det har derfor
næppe oprindelig været tænkt som altermaleri.
Alligevel indtager det en vigtig position, idet det
er Blochs første skildring af et bibelsk motiv.
Altertavlen blev udskiftet 1960, da man fandt
den for lille. Herefter blev Blochs maleri ophængt i skibet, og er først for nylig flyttet til kirkekontoret.31
†Altertavler. 1) En formentlig middelalderlig tav
le, der ifølge biskop Jacob Madsen forestillede
»Vor Herris Fødszel, Oxe og Aszen at knele fore«,
dvs. Jesu Fødsel.8 Tavlen er muligvis identisk med
den altertavle, baroniet Lehn fik tilladelse til at
fjerne 1807.8
3) 1807, en ‘ringe’ tavle bestående af »blaamalede paa Kirkemuren opslagne Fjelle«,8 der ifølge
C. J. Bredsdorffs samtidige beskrivelse var bemalet med hovedstykkerne af Luthers katekismus.32
Altertavlen blev opmalet 1828, og 1832 ønskede
man at tilføje et ‘alterstykke’.33 Tavlen var dog
fortsat utilfredstillende, og selvom den ønskedes
udskiftet, blev de gamle brædder 1839 blot nymalet med perlefarve. Derfor blev kirkeejeren
anmodet om at anskaffe en anstændig altertavle,
som skulle være af ‘i al fald samme beskaffenhed’
som den tidligere, dvs. en figurativ tavle.7
Alterkalk (fig. 12), 1718, skænket af Valdemar
Christoffer Gabel til Hvidkilde. Den 19,5 cm
høje kalk har sekstunget fod; langs fodens kant er
indgraveret en linje, der løber ud i en fransk lilje,
hvor tungerne møder hinanden. På foden er et
krucifiks med reliefkors og støbt Kristusfigur. På
hver side af krucifikset er med skriveskrift indgraveret: »Jeg Veed Mig Intet Andet/ Til salighed
end dend Kaasfest/ Jesus Christus« (langfredags
kollekt). Det sekssidede skaft har en knop med
otte bosser, bægeret er glat og uden anden udsmykning end det indgraverede Lehnske våben,
på hvis sider sekundært er indgraveret årstallet
»1779«, som henvisning til en reparation.34 På
fodpladens underside er indgraveret giverens initialer »W-C-V-G« og »1718 den 1 Maij« samt en
sikkerhedsmærkning.
Alterdisk (fig. 12), udført af Erich Erichsen Lindal (Lien), der var virksom 1757/84.35 Disken er
12 cm i tværmål og har glat fane. Under bunden
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ses Lindals mestermærke (Bøje nr. 4464) og sikkerhedsmærkning.
†Altersæt. 1) Nævnt 1724, af tin, ‘såvel det nye
som det gamle’. Sandsynligvis kasseret o. 1865 i
forbindelse med kirkens hovedistandsættelse.
Oblatæske (fig. 12), 1700-tallets anden halvdel,
udført af Ole Rafn, virksom i Aarhus, anskaffet
til kirken 1862.36 Den cirkulære æske, 10 cm i
tværmål, 5 cm høj, har glatte sider og et svagt
kuplet låg med flad kant. På lågets inderside er
indridset »S(T)JG« og sikkerhedsmærkning. Under bunden ses Rafns mærke (Bøje nr. 5952) samt
sikkerhedsmærkning.
Sygesæt, nyere, bestående af kalk, disk og oblatæske i cylindrisk futteral. Den 14,5 cm høje
kalk har cirkulær, profileret fod med rillet standkant, skaft med markant midtled og et højt, slankt
bæger med næsten rette sider, hvori er indgraveret et kors med trepasender. Til kalken hører
en vinbeholder med skruekapsel, der passer ned
i kalkens bæger og hviler på en rillet standkant.
Disken er 7,5 cm i tværmål med glat fane. Ob-

Fig. 14. Døbefont, romansk, af granit (s. 464). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Font, Romanesque, of granite.
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Fig. 15. Dåbsfad, o. 1550-75, sydtysk (s. 464). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – Baptismal dish, c. 1550-75,
South German.

latæsken, 5 cm i tværmål og 1,8 cm høj, har rette
sider, såvel æskens som lågets kant er rillet.
Ske (fig. 12), 1902, udført af Carl Johan Bronée.
14 cm lang, med perforeret korsmotiv på laffet.
På skaftet bagside ses Københavns bymærke for
1902, Simon Groths guardejnsmærke (Bøje 73),
stempel for Bronée og »Sørup Kirke« indgraveret
i kursiv samt en sikkerhedsmærkning. En tilsvarende ske er i Skt. Jørgens Kirke (jf. s. 429).
Alterkande, 1862,37 af sortmalet porcelæn, 23
cm høj, med guldkors i relief og gyldne detaljer ved fod, tud og hank; produceret af Bing &
Grøndahl, hvis fabriksmærke ses under bunden.38
Repareret 1905.7
Alterstager (fig. 13), 1500-tallet.39 De to stager,
37 cm høje (ca. 44,5 cm med lysepig), har en
cirkulær, næsten kuplet fod med tre profiler. Det
cylindriske skaft har to flade skaftringe og profileret midtled; lyseskålen er formet som en halvkuppel med skarpe profileringer. Alterstagerne
ønskedes repareret i 1862.13
Syvstage, o. 1900, en såkaldt ‘Titusstage’ af messing, 35 cm høj. Under foden er en sikkerhedsmærkning.
	To trestager, 1991, af messing, 37 cm høje. I
standkanten er indgraveret »Juni 1991« med versa-

464

svendborg

ler; under bunden ligeledes »Danish handmade«.
Stagerne blev anskaffet til brug ved bisættelser.40
†Messehagler. 1) Nævnt 1724, af gult, blommet
damask.41 2) 1838 omtales en messehagel, der var
i så dårlig stand, at den måtte kasseres.7 3) 1858
anskaffedes en ny messehagel.7
Alterskranke (jf. fig. 11), o. 1865.13 Skranke, af
bøg, halvcirkulær med drejede, cylindriske balustre, håndliste og hylde til særkalke; sort staffering.
På håndlistens underside er spor efter ældre, nu
afsavede balustre. Knæfaldet blev 1914 beklædt
med plys (jf. også knæleskammel og prædikestol)
og delvis ombygget 1960 og 2008.13
Alterskranken er i sin udformning nært beslægtet med dem, baroniet Lehn lod udføre til
kirkerne i Ollerup, Drejø (Sunds Hrd.), og Avernakø (Sallinge Hrd.).
Døbefont (fig. 14), romansk, af granit, 88 cm høj,
tilhørende den enkle variant af den sydfynske type (Mackeprang, Døbefonte 114, type IVa). Foden
udgøres af en omvendt, temmelig flad terningkapitæl med hjørnehoveder, hvorover et slankt skaft
rejser sig. Den glatte kumme, 83 cm i tværmål, er
halvkugleformet og har flad overkant. Kummens
eneste udsmykning er en rille ved overkanten og
det beskedne skaftled. Fonten var 1589 if. Jacob
Madsen placeret ‘for tårnet’. Nu opstillet i korets
vestside.
Dåbsfad (fig. 15), o. 1550-75, sydtysk arbejde,
47 cm i tværmål. Fadets bund er let kuplet og
prydet med et drevet relief forestillende Bebudelsen og omgivet af en nu næsten udslidt indskrift
i fraktur. Langs bundens øvre kant er en række
stemplede liljer, og på fanen to næsten udpudsede rækker stemplede stjerner og kogler(?) samt
initialerne »EHD«. Under bunden er en sikkerhedsmærkning. Fadet, der er for lille til fonten,
var i 1800-tallets midte opstablet på mursten i
fontekummen.7 Fadet er et importarbejde, der
kendes i overordentlig stort antal fra hele landet,
både i samme enkle udgave som Sørups og med
rigere udsmykning af såvel bund som fane (f.eks.
Vor Frue Kirke, Svendborg, s. 347).
Dåbskande, 1965, af messing, 26 cm høj. Under
bunden et Jerusalemkors omkring hvilket er indgraveret »Jerusalem 1100« i versaler. Derunder er
indgraveret »Sørup Kirke 1965/ CTL«. Anskaffet

i Jerusalem af sognepræst Thomas Lauritzen. En
ældre †dåbskande fra 1862, af tin, bortkom 1960.42
	Et †korgitter, nævnt 1589, med dør, hvorover
†lektorieprædikestolen var placeret (jf. ndf.).8 På
gitteret sås det Rønnowske våben (vel for Eiler
Rønnow (†1565) eller hans døtre Karen Rønnow (†1592) og Anne Rønnow (†1609), (jf. s.
451).43
Prædikestol (jf. fig. 11), o. 1874.44 Stolen, der er
udført i nygotisk stil, har fire fag med spidsbuede
fyldingsfelter, hvori der 2008 er monteret malerier udført i olie på spånplade af Anita Houvenaeghel (jf. altermalerier ovf.). Mellem fagene er en
smal snoet søjle. Stolen hviler på en muret, hvidkalket sokkel, der hører til en ældre †prædikestol
(jf. ndf.). Den lige opgang har to spidsbuede åbninger og slutter i en sekskantet mægler. Stolen
står i en hvid bemaling med sparsom forgyldning
fra 2008.
Prædikestolen blev 1915 beklædt med plys af
samme slags som alterskrankens knæfald og præstens knæleskammel (jf. ovf.).13 1960 fik den en
ensartet lilla bemaling, firpasmotiverne i fagenes
svikler og på mægleren var blå med gylden kant.
1988 indsattes billedvævninger i fyldingsfelterne
udført i silke og hør af Nanna Agger med temaerne ‘himlens fugle’ og ‘markens liljer’, inspireret
af Bjergprædikenen (Matt. 6, 24-34).12 Disse er
nu ophængt i konfirmandhusets vestibule.
†Prædikestole. 1) Nævnt 1589, en lektorieprædikestol. Biskop Jacob Madsen noterede sig, at prædikestolen befandt sig ‘over pulpituret’,8 dvs. den
var et forholdsvis tidligt eksempel på en lektorieprædikestol (jf. DK Odense 1981). Stolen er sandsynligvis identisk med den, der brændte under
svenskernes plyndringer på Fyn 1657-60.45 2) O.
1663(?), en prædikestol af træ med fire udskårne
evangelistfigurer og bibelindskrift (Johs 3,16).46
Stolestader, o. 1865.13 Gavlstykkerne har trekantsgavl, hvorunder er et fordybet trekløvermotiv. Ud
for sædet er et lavere, udsvejfet stykke med kvart
rund overdel, i hvis fordybede felt er en roset.
Stolene, der nu er sortmalede, blev istandsat 1960.
Stoleværket er fordelt med en blok på fjorten
stole nord for midtergangen og seks plus ti stole
i syd. Stolene svarer til dem, baroniet Lehn lod
opføre i årene efter 1850 i sine kirker i Ollerup,
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Fig. 16. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior seen towards the west.

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 17. Kirkeskib, »Håbet af Fåborg«, 1926, bygget af Johs. Pedersen (s. 467).
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Church ship, “Håbet af Fåborg”, 1926, built by Johs.
Pedersen.

Hundstrup, Egense (alle i Sunds Hrd.), samt i variation i Drejø Kirke (Sunds Hrd.) og Avernakø
(Sallinge Hrd.).
†Stolestader. 1) Nævnt 1661, da kirkens stole
sammen med alteret og prædikestolen blev ‘afbrudt og brændt’.4
2) 1663, udført ved istandsættelsen af kirken
oven på svenskernes plyndringer 1657-60. Ifølge
præsteindberetningen 1755 var årstallet »1663«
anført flere steder på stolene.14 1861 er omtalt
15 stolestader i skibets sydside og 20 i nordsiden.
Af disse stole havde kun de to forreste i nord
samt de tre forreste i syd ryglæn og dør. 47 Den
ene af disse lukkede stole forblev i kirken ind i
1900-tallet, idet kirkens nyanskaffede †harmonium i 1898 blev placeret i stolen (jf. ndf.).48
	En nyere præstestol, af fyrretræ, sædet betrukket
med rustrødt uld, er opstillet syd for alterbordet.
(†)Præstestol, 1865, af fyrretræ.10 Stolen har fyl
dingspaneler og fremstår i bordeauxrød staffering. Opbevaret i tårnet.

†Skriftestol, nævnt 1589 af Biskop Jacob Madsen som en »Liden ond Skrifftestoel«.8
(†)Degnestol, 1874. Placeret forrest i den sydlige
stolerække. Den rummelige stol havde paneler
med glatte fyldinger mod kor og prædikestol og
var indrettet med en lille hylde. Ombygget 2008
til et kort stolestade.
	En ‘liden’ †degnestol, nævnt 1592 af biskop Jacob Madsen.8
	Et skab, der formentlig er identisk med det skab
til messetøj,10 kirken anskaffede o. 1865, er nu
henstillet i tårnet.
Pengeblokke. 1) 1700-tallet, af eg, 19×21 cm, 85
cm høj. Blokken har affasede hjørner og sokkel
og er beklædt med jern; foroven er en pengerille.
Sortmalet. Opstillet ved skibets vestvæg, nordligst. 2) 1800-tallets første halvdel. Blokken, af eg,
der måler 23×23 cm og er 83 cm høj, er udført
af brædder og påsat profillister og jernbeslag; foroven er en pengerille. Opstillet ved skibets vestvæg, sydligst.
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Dørfløje. 1) O. 1865, dobbeltfløj i nygotisk stil
med spidsbuet tympanon. Med egetræsådring.
Indsat i døren mellem skib og våbenhus. 2) 1915,
en rundbuet dobbeltfløj med fyldinger blev indsat i åbningen mellem tårnrum og skib, da førstnævnte indrettedes som våbenhus.13
†Dørfløj, nævnt 1804, da en ny dobbeltfløj blev
indsat i tårnrummet i forbindelse med oprettelsen af Poul Abraham Lehns gravkapel (jf. s. 468).7
Orgel (jf. fig. 16), 1964, oprindelig med ni stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius
& Co., Kgs. Lyngby. Én stemme tilbygget 1990 af
samme firma. Disposition: Hovedværk (overmanual): Rørfløjte 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Oktav
2', Trompetregal 8' (1990). Positiv (undermanual):
Gedakt 8', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2', Quint 11/3'.
Pedal: Subbas 16'. Kopler: POS-HV,HV-P, POS-P.
Orglet fremstår i en hvid bemaling fra 2008; oprindelig stod det i ubehandlet fyr med partiel grå
og sort bemaling. I skibets nordvesthjørne.
†Harmonium, 1897, opstillet på forhøjning i
den forreste, lukkede †stol i skibets nordside (jf.
ovf.). Instrumentet anskaffedes for indsamlede
midler.10
Salmenummertavler, 1900-tallet, seks tavler, af eg,
udført i nyklassicistisk stil med postament, trekantgavl og fremskudt midtdel. En syvende lidt
mindre detaljeret tavle hænger i koret. Tavlerne
blev malet 1988.10 Syv ældre (†)salmenummertavler, o. 1865, opbevares i tårnet.
Præsterækketavle, o. 1963, over »Sognepræster i
Sct. Jørgens-Sørup pastorat siden reformationen«
samt »Sognepræster i Sørup Sogn«. En profileret
ramme med cirkelkors i hjørnerne. Indskriften er
anført med forgyldte versaler på sort grund.
Relieffer. 1) 1800-tallet, 81×70 cm, med gengivelse af Den Barmhjertige Samaritaner. Relieffet fungerede oprindelig som kakkelovnslåge.
Erhvervet i nyeste tid og ophængt i våbenhuset.
2) O. 1993, »Patriarken Jakob«, et triptykon af
Niels Helledie, måler 100×87 cm, på hvis felter
er monteret træfigurer; i midtfeltet en bustefigur af Jakob og en fugl, og i sidefelterne stående
kvindefigurer.49 Malet i hovedsagelig blåt og rødt.
Ophængt på skibets vestvæg.
3) 1970’erne(?), fire keramiske relieffer, udført
af Stig Carlsson, 49,5×30 cm, med gengivelser af
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Fig. 18. Klokke nr. 1, 1704, støbt af Stephan Scherrenbein, København (s. 467). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Bell no. 1, 1704, founded by Stephan Scherrenbein,
Copenhagen.

den korsfæstede Jesus og Maria Magdalene samt
to tomme kors, det ene i hævet og det andet i
fordybet relief. En gentagelse af relieffet af Maria
Magdalene findes i Sthens Kirke, Helsingør. Opbevares på kirkekontoret.
Lysekroner (jf. fig. 11). Kirken ejer tre nyere lysekroner. Af disse er to ens, med otte s-svungne
arme, balusterskaft kronet af en flakt ørn og hængekugle. Ophængt i skibets to vestligste fag. En
tredje krone har desuden pyntearme og krones af
en bevinget løve. Ophængt i skibets østre fag.
Lyskranse. To nye lyskranse af messing med hhv.
ni og tolv pærer er ophængt i tårnrummet og i
det tidligere våbenhus.
Kirkeskib (fig. 17), 1926, »Håbet af Fåborg«,
bygget af Johs. Pedersen, Fåborg. Sort skrog med
hvide detaljer og lidt forgyldning. På agterspejlet
er med hvide versaler malet »Haabet«. Ophængt
mellem skibets første og andet fag. Skænket af
gårdejerne Erik Rasmussen og Hans Hansen.50
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Klokker. 1) (Fig. 18), 1704, støbt af klokkestøber Stephan Scherrenbein, København. Tværmål
86 cm. Om klokkens hals en indskrift i hævede
versaler sat mellem smalle lister: »Me fecit Stephan Scherrenbein in Haffnia anno 1704 Soli
deo gloria«, herunder en bred frise af bladværk og
englehoveder, som genfindes på flere af klokkestøberens klokker.51 Ved overgangen til slagkanten
og nederst på denne er der hhv. tre og to lister.
Klokken blev repareret 1952 og klokkebommen
fornyet 1987.10 Ringningen blev automatiseret
2005. Ophængt i en vuggebom i klokkestokværket, hvor også en ældre (†)vuggebom opbevares.
Scherrenbein udførte talrige klokker til særlig
sjællandske kirker.52
2) 1989, støbt af Petit og Fritsen, Nederlandene,
tværmål 95 cm. Skænket af Ingeborg og Frede
Skov. Om halsen står med reliefversaler: »Støbt til
Sørup Kirke i året 1989 af Petit & Fritsen i Holland. Givet af Ingeborg og Frede Skov« og midt
på klokkelegemet: »Kirken skal hvermands hjemhus være«. Ringningen blev automatiseret 2005.
Ophængt i en vuggebom i klokkestokværket.
En †klokke blev stjålet under krigen 1657-60.53

Gravsten, (fig. 19), 1641, over ubekendt. Af grå
granit, 77×45 cm. I stenen er hugget initialerne »CMS« og »SLD«, vel for et ægtepar, hvorunder et bomærke omgivet af bogstaverne »SL«
og »AC«. Under dette er et Jesumonogram og
årstallet 1641. Placeret op ad skibets sydmur nær
våbenhuset.
*Runesten, romansk. Stenen, der måler 214×75
cm, 22 cm tyk, er udsmykket med et tekstbånd,
der er sammenslynget forneden, og øverst på stenen et liggende runedyr og herunder et kors
motiv. Runerne er en blanding af læselige og
tvivlsomme tegn, der blot imiterer runer som
et dekorativt element. Stenen er nævnt allerede
1589, da biskop Jacob Madsen omtalte den som
liggende ved indgangen til våbenhuset, formentlig som tærskelsten, og med sine runer delvis
skjult »under Muren«.55 Stenen blev 1816 opsat
ved Rundetårn og har siden 1867 befundet sig på
Nationalmuseet.12

Gravminder
Lehns †gravkapel, indrettet o. 1800 i tårnrummet af baron Poul Abraham Lehn til Hvidkilde
(†1804). Det havde ‘gipset loft’,7 og var ‘aflukket
fra kirken ved mur’. Før nedlæggelsen 1915 var
der dog etableret en åbning mellem skib og tårnrum, hvori var sat en dobbelt (†)tremmefløj med
svungen overside; nu hensat på loftet.
	I kapellet var 1915 henstillet otte †ligkister,
hvoraf de ældste (se ndf.) var ført hertil fra en
†gravkrypt i Egense Kirke.Ved sløjfningen af kapellet blev kisterne nedgravet under gulvet, og
der opsattes på nordvæggen en mindetavle af gråt
marmor, 64×64 cm, med de begravedes navne i
sortmalede, fordybede versaler.54
Begravede: Johan Lehn til Hvidkilde, †1760; Edel Lø
wenhielm, †1767; Erica Kirstina Cicignon, †1792;
Erikke Lehn, †1803; baron Poul Abraham Lehn til
Hvidkilde, †1804; baron Hans Rantzau-Lehn, †1808;
baronesse Sophie Amalie Lehn til Hvidkilde, †1834;
baronesse Pauline Rantzau-Lehn, gift Holsten-LehnCharisius, til Hvidkilde, †1860.

Fig. 19. Gravsten, 1641 (s. 468). Foto David B. Kaaring
2012. – Churchyard monument, 1641.

sørup kirke

kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.
Arkivalier. Landsarkivet for Fyn (LAFyn). Skt. Jørgens
og Sørup præstearkiv: Kirkebog 1736-1794 (Præsteark.
Kirkebog). – Diverse breve og dokumenter 1811-1920
(Præsteark. Div. dok.). Lehns Godsarkiv: Sager vedr. baroniet Lehns kirker 1792-1921 (Godsark. Sager vedr.
kirker). – Reparation af Egense Kirke m.m. (Godsark.
Rep. af Egense Kirke). – Dokumenter angående salg
af Hvidkilde og det halve af Lindeskov 1725 (Godsark.
Dok. ang. salg af Hvidkilde). Topografica: Historiske og
topografiske efterretninger om Sct. Jørgens og Sørup
sogne. Af sognepræst C. J. Bredsdorff †1853 (Topografica. Bredsdorff). Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff.
Indberetninger. Christian Bredsdorff 1809 (runesten); Mogens Larsen 1972 (altermaleri); samme 1986
(altermaleri); Ole Alkærsig 1992 (altermaleri); Jan Castella 1993 (altermaleri).
Tegninger og opmålinger. NM. K.E. & E. Lehn
Petersen 1975, 1977 (planer); Lars Mindedal 198788 (plan, snit, opstalt); C & W Arkitekter, Svendborg
2006-07 (plan, snit, detaljer).
Litteratur. Johs. Jensen, Træk fra Sørup sogns historie,
Svendborg 1992 (Jensen); Sørup Kirkes menighedsråd,
Sørup Kirke Svendborg, Svendborg 1995 (Sørup Kirke);
Christian Johan Bredsdorff, Topografiske Efterretninger
om Sørup og St. Jørgens Sogn 1808-1853, udg. af SørupSct. Jørgens Lokalhistoriske Arkiv, Svendborg 1997.
Historisk indledning ved David Burmeister Kaaring
og Anders C. Christensen. Bygningsbeskrivelse ved
Anders C. Christensen. Inventar ved David Burmeister
Kaaring med bidrag af Ole Beuchert Olesen (orgler).
Engelsk oversættelse ved James Manley. Korrekturlæsning ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet
oktober 2012.
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Kirkens arkiv. Synsprot.
LAFyn. Godsark. Rep. af Egense Kirke; samt Kirkens
arkiv. Synsprot.
12
NM.
13
LAFyn. Godsark. Rep. af Egense Kirke.
14
KB, Kallske Saml 377, 4o.
15
Våbenhuset er aftegnet på Jacob Madsens skitse (fig.
20), Jacob Madsen 207.
16
LAFyn. Bispeark.Visitatsprot.
17
NM samt LAFyn. Bispeark.Visitatsprot.
18
NM; Sørup Kirke; Fyns Amts Avis, 18. sept. 1980.
19
NM. I Øster Skerninge er dekorationen genetableret i 2002.
20
Mikael Wivel, Sven Havsteen-Mikkelsen: det kristne
spor, Lemvig og Kastrup 2004, 82, anfører at rudens
motiv skal være »Opstandelsen«. Dette må skyldes en
misforståelse.
21
Wivel 2004 (note 20), 29.
22
Motivet er angivet på kirkens hjemmeside, http://
www.sørupkirke.dk/viewpage.php?page_id=18 (besøgt 13. dec. 2011). Wivel 2004 (note 20), 82, anfører
derimod, at titlen skal være »Skabelsen«.
23
LAFyn. Godsark. Sager vedr. kirker.
24
Jensen 80.
25
Kirkens arkiv. Synsprot.Tæppet er formentlig identisk
med det vævede tæppe, der er gengivet Sørup Kirke 5.
26
Wivel 2004 (note 19), 51, jf. også altertavlen til Røgen Kirke side 39.
27
I tilladelsen til udførelsen af maleriet stod der, at
maleriet skulle udføres på ‘freskoplader’, hvilket imidlertid ikke blev fulgt. Jf. korrespondance i NM.
28
Afskalninger er bemærket i Kirkens arkiv. Synsprot.
under 1972 og 1983. Jf. også korrespondance i NM
samt indb. ved Mogens Larsen (1972), samme (1986),
Ole Alkærsig (1992) og Jan Castella (1993).
29
På rammens bagside er med blyant skrevet: »Dette
Maleri er en Copi efter Guercino. Originalen findes i
11

1

G. L.Wad, »Register paa Præsternes Underholdning i
Nyborg Len 1554«, FyFort 1916, 134.
2
Jacob Madsen 206.
3
Kronens Skøder I, 556.
4
LAFyn. Præsteark. Kirkebog.
5
HofmFund VI, 1760, 42.
6
LAFyn. Bispeark. Synsforretn.
7
LAFyn. Godsarkiv. Sager vedr. kirker. Udvidelsen blev
gennemført ved at bytte de nævnte jorder for en †assistenskirkegård, der tilsyneladende kort forinden var
anlagt ca. 300 m fra kirken.
8
Jacob Madsen 207.
9
LAFyn. Bispearkiv. Synsforretn. samt Godsarkiv. Sager
vedr. kirker.

Fig. 20. Kirken set fra syd. Efter Jacob Madsen. – The
church seen from the south.
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Fig. 21. Kirken set fra sydøst. Foto Mogens Vedsø 2012. – The church seen from the south east.
Palazzo Corsini i Rom. Copien er malet af Carl Bloch
i Rom 1861. Rammen er efter Architect Dahlerups
Tegning 1861«.
30
Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini,
Rom, inv. nr. 91.
31
Den arkitektoniske ramme opbevares nu i kælderen
under kirkekontoret.
32
LAFyn. Topografica. Bredsdorff. Bredsdorffs optegnelser er publiceret i Christian Johan Bredsdorf. Topografiske
Efterretninger om Sørup og St. Jørgens Sogn 1808-1853,
Sørup-Vestre Lokalhistoriske Arkiv, Svendborg 1997.
33
LAFyn. Provstiark. Synsprot.
34
Fynsk Kirkesølv, 136.
35
Dateringen følger Erich Lindals virkeår, jf. Bøje II,
144.
36
Kirkens arkiv. Synsprot. nævner således, at kirken ikke
ejede en oblatæske ved synet 1862, hvorefter denne
anskaffedes samme år for 44½ rigsdaler.
37
Kirkens arkiv. Synsprot.
38
Det pågældende fabriksmærke blev anvendt i perioden 1853-94.
39
Jensen 79, har sandsynligvis ret, når han antager, at
stagerne er identiske med de af biskop Jacob Madsen
nævnte 1589. C. J. Bredsdorff antog (LAFyn. Topografica. Bredsdorff), at stagerne måtte være fra tiden efter
svenskernes plyndringer, men sandsynligvis er stagerne, og i øvrigt også dåbsfadet, blot blevet gemt af vejen
forud for de svenske soldaters plyndringer.
40
Kirkens arkiv. Synsprot. (under 1990).
41
LAFyn. Godsark. Dok. vedr. salg af Hvidkilde.42 Anskaffelsen af dåbskanden er omtalt i LAFyn. Godsark.
Sager vedr. kirker.
43
Rønnowslægten var ejere af Hvidkilde Gods i perioden 1450-1592.

44
LAFyn. Godsark. Rep. af Egense Kirke. Oprindelig
ønskedes prædikestolen fornyet i forbindelse med inventarets istandsættelse 1865, men dette blev angiveligt
udskudt. Således betalte kirken 93 rigsdaler og 3 mark
for prædikestolen den 3. dec. 1874.
45
KglBibl. Kallske Saml 377 4o. Om plyndringen af
Sørup Kirke, jf. Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-1660, Odense 1973, 513 og C.
E. A. Schøller, »En sørup-præsts bøn til Kongen i året
1690 om penge til kirken« i: Jensen 69 ff.
46
LAFyn. Topografica. Bredsdorff. Beskrivelsen af Sørup Kirkes historie er forfattet på et tidspunkt efter
planeringen af kirkegården 1825, idet denne er omtalt,
men før Sophie Amalie Lehns kiste blev opstillet i Poul
Abraham Lehns †gravkapel 1834.
47
Kirkens arkiv, Synsprot. I det ordinære syn for 1862
bemærkes det, at stolestaderne bør forsynes med rygstød.
48
Jf. fotografi i NM.
49
Om relieffet, se Sørup Kirke 9.
50
Jensen 81.
51
Heriblandt kan nævnes Ramløse og Nørre Herlev
kirker (DK Frborg, 1358 og 1955) samt Immanuelskirken, Kolding (DK Vejle, 855).
52
Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Moesgård
1996, 109.
53
LAFyn. Præsteark. Kaldsbog.
54
Bredsdorff skriver o. 1825, at der på det tidspunkt
stod fem kister; LAFyn. Topografica. Bredsdorff. Dette
må være en fejl, idet der må have stået seks kister i kapellet siden 1808, jf. fortegnelsen over begravede s. 468.
55
Jacob Madsen 207; jf. også NM. Indb. ved Christian
Johan Bredsdorff (1809), publiceret i Præsteindb. 1807,
III, 294-97.
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sørup church
Historical introduction. The church lies on the northern shore of the lake Sørup Sø on the northwestern outskirts of Svendborg. In 1554 the church
was owned by Eiler Rønnow of Hvidkilde, and
apart from the period 1592-1647 it belonged to
the owners of the manor until 1915, when the
church became freehold.
Building. At its core the church consists of a
Romanesque chancel and nave built in raw and
split fieldstone with corners of shaped ashlar. All
original windows and doors have been lost in later rebuildings, but a few traces can still be seen in
the whitewashed facades. In the east wall of the
chancel, for example, one can see a bricked-up
round-arched window, while a trace of the north
door of the nave can be seen in the ashlar-built
eastern jamb (fig.7).
	In the Late Middle Ages, probably in the decades around 1500, considerable changes and additions were made to the church, probably as a
result of general decline. The nave was expanded
with a brick western extension and the sections of
the wall around the south corners of the church
were restored in brick. Shortly after this crossvaulting was established in the chancel and octagonal vaults in the nave – the latter presumably in
two phases. Later a tower was built in the west and
a porch towards the south, which now functions as
a sacristy. The lower part of the tower was built in
raw fieldstone while the upper floors are in brick.
Presumably the tower interior was originally connected to the nave through an arcade, which was
however replaced as early as 1589 by a door. The
original tower roofing is unknown, but in 1874
it was heightened and given a new pitched roof
which replaced an older one with a spire.
As a result of the Swedish Wars of the 1660s the
church and its furnishings were greatly damaged,
such that for some years it was no longer possible
to hold services. In the subsequent centuries the
parish registers speak of repeated maintenance
work, and in 1865 the radical refurbishing began which gave the church its present appearance
(cf. fig. 6, 21). From this period comes the gable

of the church with corbelling and recess decorations, windows, the heightening of the tower
and belfry lights. Inside, all surfaces were covered
with a thick layer of plaster.
Furnishings. The only item of furnishing preserved from the Middle Ages is the Romanesque
font, which is of the South Funen type. From the
period after the Reformation only the baptismal
dish from c. 1550-75 and the roughly contemporaneous altar candlesticks survived the plundering of the church during the Swedish Wars
of 1658-60. But the subsequent refurbishing of
the church is not documented by the preserved
furnishings either.
	On the other hand several objects are preserved from the 1700s, including Stephan Scherrenbein’s bell from 1704, the chalice donated by
Valdemar Christopher von Gabel in 1718, as well
as the paten and wafer box both made in the second half of the 1700s by Erich Erichsen Lindal
and Ole Rafn respectively.
	In 1861 a new altarpiece with a painting by
Carl Bloch was procured, and during the subsequent interior refurbishing of 1865-74 the altar
rail, pews, the neo-Gothic pulpit and a number
of door leaves were procured. In the twentieth
century these furnishings have been supplemented with among other items three chandeliers, a
church ship from 1926 and an †altar painting from
1960 by Th. Hagedorn-Olsen on the east wall of
the chancel. Four years later, in 1964, the present
organ of the church, built by Th. Frobenius & Co.,
was procured, replacing a †harmonium from 1897.
	The church was most recently refurbished in
2008 and on that occasion was given a new communion table with a black granite top, new altar
paintings and pulpit paintings, both done by Anita
Houvenaeghel.On the same occasion the pulpit was
painted white and the pews and altar rail dark blue.
Sepulchral monuments. Around 1800 the tower
interior was furnished as a †mortuary chapel by
Baron Povl Abraham Lehn of Hvidkilde. In 1915,
when the chapel was closed down in connection with the transfer to freehold of the church,
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six coffins were in the interior. These have now
been buried beneath the floor. A memorial tablet
in marble on the north wall of the tower room
states the names of those buried there.
Up against the south wall of the church there is
a sepulchral monument from 1641, commemorating two unknown deceased with the initials
»CMS« and »SLD«.

A *rune stone, Romanesque, measuring 214×
75 cm and 22 cm thick, has an inscription in a
mixture of legible runes and dubious symbols
simply imitating runes as a decorative element.
The stone, which lay as a threshold stone at the
entrance to the porch, was set up in 1816 at the
Round Tower in Copenhagen, and since 1867
has been in the National Museum of Denmark.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto David Burmeister Kaaring 2012. – The church seen from the south east.

Fredens Kirke
svendborg
Historisk indledning. Kirken på Fredens Kirkegård i byens østlige del, oprindelig en del af Vor Frue Sogn,
er bygget 1932 som kirkegårdskapel efter tegning af
arkitekt Andreas Jensen. Den er opført af kommunen
på den nyanlagte begravelsesplads. Grundstenen blev
nedlagt 16. okt. 1931 (jf. bygningsindskrift), og kapellet
blev indviet 21. okt. 1932 under navnet Østre Kapel.1
Efter at der lejlighedsvis havde været holdt gudstjenester juleaften og i fastetiden, blev kapellet 2. dec. 1945
indviet som filialkirke i Vor Frue Sogn under navnet
Fredens Kirke.2 Der blev oprettet eget menighedsråd
i kirkedistriktet 1977, og 1987 udskiltes Fredens Sogn
som selvstændigt.

Kirkegården (tidligere Østre Kirkegård eller Nye
Kirkegård) øst for Østre Skole (ældste afsnit opført 1912 af Wilhelm Gall) er indviet 1932. Kir-

ken er rejst på kirkegårdens nordre del, hvortil der
er adgang ad lindealléer fra Glarmestervej i nord
og Fruerstuevej i syd. Kirkegårdens hovedindgang
i syd, fra o. 1932, er en muret og hvidtet portal
med spidsbuet køreport og rundbuede fodgængerlåger, afsluttet med en kamtakket, teglhængt
gavl. Portalen er en let bearbejdet gentagelse af
arkitekt Johs. Magdahl Nielsens smukke indgang
til Assistenskirkegården, opført 1903 (jf. s. 498).
Kirkegården har tværgående alléer og rondeller af
fint beskårne lindetræer. På et frit areal nord for
den oprindelige del er 2009 anlagt en landskabelig skovkirkegård med en fri beplantning i græs
til nedsættelse af urner; en rejst kampesten bærer
indskriften »Fredens Parkkirkegård 2009«.
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Fig. 2. Fællesmonument til minde om tyske ofre fra Anden Verdenskrig, o. 1970 (s. 474). Foto David Burmeister
Kaaring 2012. – Collective memorial to German victims of World War II, c. 1970.

Gravminder. Fællesmonument, o. 1970, i kirkegårdens vestre del til minde om »93 flygtninge og 17
tyske soldater. Ofre fra Anden Verdenskrig«. Kors
af bronze, 275×140 cm, og herunder en liggende sten af granit med tysk og dansk indskrift og
et relief af fem sammenstillede kors. På plænen
foran er rejst 26 kors af granit hver med to til ti
navne på de begravede (jf. DK Odense 1714 og
2405).
	Et sognehus, opført nord for kirken 1989 (arkitekt Ebbe Lehn Petersen), er i udformning og
materialevalg tilpasset kirkebygningen. Det består
af to sammenhængende længer med sadeltage, en
bredere med konfirmandstue og mødelokale og
en smallere med køkken og depot. Sognehuset
er 1999 udvidet med en vestre fløj til kontorer
ved samme arkitekt. På kirkegårdens østre afsnit
er 2003 opført en mandskabsbygning efter tegning
af arkitekt Steen Skovmand.

bygning
Oversigt. Andreas Jensens lille kirke, der oprindelig er
bygget som kirkegårdskapel, er orienteret med alteret
i nord og indgangen i syd. Den består af et langhus
(skib) og et beskedent kor, der er afsluttet som en apsis. To lave, flankerende sidebygninger, der oprindelig
fungerede som ligstuer, giver kirken korsform uden at
være egentlige korsarme. Våbenhuset i syd er nybygget og udvidet 1979 ved arkitekt Ebbe Lehn Petersen.
1995 er rejst et fritstående klokketårn nord for kirken,
tegnet af arkitekt Kristian Isager.

Bygningens grundplan og disposition afspejler, at
det fra første færd var tanken, at den med tiden
skulle kunne bruges som kirke. Den er opført af
gule mursten, tidens foretrukne materiale, over
en syld af rejste kampesten. Taget er tækket med
røde vingetegl. De sydlige hjørner – og kun disse
– er hver forstærket med to støttepiller, der sammen med langhusets takkede gavlkamme under-

Fredens kirke

streger præget af kirke. Kammene er afdækket
med små, teglhængte ‘sadeltage’, der er et bevidst
lån fra byens nedbrudte †Gråbrødrekirke (jf. s.
509 ff.). Grundstenens nedlæggelse er mindet i
en bygningsindskrift i syldstenen under støttepillen øst for våbenhuset: »16. Oktober 1931. Arkitekt var Andreas Jensen. Kirkegaardsbest(yrelsen)s
Formand Magnus Lund«.
	De slanke, fladbuede og falsede vinduer er fordelt med tre i apsisrundingen og tre i hver af skibets langsider.3 Indvendig er skibets vinduer anbragt i fremspringende, murede og falsede rammer, og en fremspringende indramning er også
brugt omkring sydgavlens glamhul, hvor selve
lydhullet er fladbuet, mens rammen er retkantet
og afdækket med tagsten.
	De to sidebygninger i knækket mellem kor og
skib brugtes oprindelig begge som ‘ligstuer’ hver
med plads til fem tværstillede kister og med direkte adgang til kirkerummet. Den østre er 1945
omdannet til præsteværelse og venteværelse, hvori
der senere er indrettet køkken. De lave ‘tilbygninger’ har halvtag og i hver langside tre cirkelvinduer, der afbryder et savskifte lige under taget. Som et levn fra deres oprindelige funktion
har bygningerne hver bevaret en bred åbning i
sydmuren. To smårum på hver side af koret, til
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præst og til graver, har selvstændige indgange fra
nord.
Våbenhuset foran sydgavlen, midt i kirkens hovedakse, fremtræder efter Ebbe Lehn Petersens
nybygning og udvidelse 1979 som en lav, bred
bygning med glat spidsgavl. Materialerne er de
samme som i kirken, og den fladbuede og falsede
dør, lukket med flammede fløje, svarer til den tidligere indgang. I våbenhuset, der har åben tagstol,
er afskildret to små rum i hjørnerne; en tømret
trappe leder op til orgelpulpituret. Det første, ret
beskedne †våbenhus havde halvtag i lighed med
sidebygningerne og en lille kamtakket gavl over
døren.
Indre. Det forholdsvis beskedne kor, hvis gulv
er hævet to trin, åbner sig mod skibet med en
rund bue. Det dækkes af et tøndehvælv, der over
apsiden har form af en halvkuppel, hvori vinduesåbningerne er skåret ud. Skibet har bejdset
bjælkeloft. Væggene er hvidtede, og i gulvet ligger hårdtbrændte, gule mursten; gulvet i koret er
dækket af et tæppe.
	Det fritstående klokketårn et stykke nord for
kirken er indviet 1. søndag i advent 1995 i forbindelse med kirkens 50-årsjubilæum. Det er tegnet af arkitekt Kristian Isager, Odense, der vandt
1. præmie ved en konkurrence 1992. Det slanke

Fig. 3. Grundplan 1:300. Tegnet af Merete Rude 2012 efter Andreas Jensen 1931, suppleret af Ebbe Lehn Petersen
1978. Øst opad. – Ground plan. East up.
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tårn, der er 22 m højt, er holdt i geometriske og
retvinklede former og dækket af et lavt sadeltag.
En vis lethed i konstruktionen er opnået ved en
portalagtig gennembrydning i nederste etage. Facaderne er som kirken af gule sten, der dækker en
skal af betonelementer. De enkelte stokværk, seks
i alt, er markeret af vandrette bånd af rulskifter.
Klokkernes styrke og lydens retning kan styres
ved hjælp af glamhullernes lemme.
Arkitektoniske forudsætninger. Arkitekten Andreas
Jensen (1878-1959), der kom til Svendborg som
konduktør for arkitekt Johs. Magdahl Nielsen,
udtrykte sig i mellemkrigstiden i en lidt tør
klassicisme, kombineret med godt, traditionelt

håndværk. Han opførte kun denne ene kirke, og
nævner som inspirationskilde selv byens gamle
†Gråbrødrekirke, kendt fra C. F. Thorins tegninger 1828 (jf. s. 509 f.).1 Klosterkirken genkendes
da også i bygningskroppen og i afdækningen af
kamtakkerne, men ellers er forbilledet – her som
så ofte – P.V. Jensen-Klints kirker: Fredens Kirke
i Odense, indviet 1920 (DK Odense 1621 f.), og
Grundtvigskirken i København, der var under
opførelse fra 1921.4 Udeladt er dog de gotiske
gavlblændinger, hvorved bygningen har fået et
roligere præg. Inspirationen fra Jensen-Klints kirker er yderligere understreget ved våbenhusets
ombygning 1979.5

Fig. 4. Forslag til kapel på Svendborg Nye Kirkegård. Opstalter set fra vest, syd og nord, tegnet af Andreas Jensen
1931. 1:300. Tegninger i Danmarks Kunstbibliotek. – Proposal for a chapel at Svendborg Nye Kirkegård. Elevations seen
from the west, south and north.
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Fig. 5. Interiør mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior seen towards the north.

Inventar
Inventaret stammer i det væsentligste fra opførelsestidspunktet og årene forud for omdannelsen til kirke;
altersølvet og prædikestolen er dog fra 1979 og orglet
fra 1988. Hovedparten af de større inventarstykker (alterskranke, prædikestol, stolestader og orgelhuse) er af
fyr (oregon pine) og står i træets naturlige rødbrune
farve. Derudover er enkelte islæt af grønt og gyldent
(alterbord) samt rødt (stolehynder).

Alterbordet (fig. 6) er fra 1940, udført af billedhugger Erik Cohrt i samarbejde med Andreas Jensen.6 Forsiden er af irret kobber og forsynet med
forgyldte bronzerelieffer med motiver fra Det
Gamle Testamente. 2009 tilføjedes en alterbordsplade i tilsvarende materiale. Den oprindelige,
†alterbordsplade var af lyst træ.
Alterprydelsen (jf. fig. 6), fra 2009, udgøres af et
krucifiks, udført af glaskunstneren Janusz Walen-

tynowicz, Illinois, USA, efter en keramisk skulptur ved billedhuggeren Niels Helledie, Skagen. Af
kraftigt, håndblæst glas i varme, rødlige nuancer,
monteret på en sokkel af messing (samlet højde
105 cm). Den stærkt stiliserede Kristusfigurs ribben associerer samtidig til et Livstræ.7
	Den oprindelige alterprydelse fra 1940 var udført af billedhugger Erik Cohrt i samarbejde med
Andreas Jensen6 og bestod af et gennembrudt
kors af forgyldt stål. Opbevares i kirken.
Kortæppet er fra 2010 og udført af væver Elisabeth Hofman; blågrønt med indvævet gyldent
kors, omgivet af kornaks. Knæleskamlen er polstret med grønt plys.
Altersølvet (fig. 7), fra 1979, er leveret af firmaet Hofstätter i Kaas ved Aabybro.8 Det omfatter
kalk, 18 cm høj, med keglestubformet fod og glat
bæger, disk, 17,5 cm i tværmål, oblatæske, 4 cm
høj, 9,5 cm i tværmål, glat med fladt låg, og al-
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terkande, 21,5 cm høj, kegleformet. Alle dele har
graveret kursivindskrift: »Fredens Kirke 1979« og
under bunden to stempler: »Hofstätter« og lødighedsmærke for Sterlingsølv. Før 1979 anvendtes
altersølv, udlånt fra Vor Frue Kirke.9
	Et fad, 1975, designet af Harald Nielsen for
Georg Jensen, er skænket af ægteparret Inger og
Søren Hoppe år 2000. Af sølv, tværmål 28 cm.
Under bunden er indskrift med versaler: »1975
2. august 2000 A.P. M.« og firmaet A. P. Møllers
logo, en syvtakket stjerne. Endvidere giverindskrift med kursiv: »Skænket til Fredens Kirke af
Inger og Søren Hoppe 2000« samt mesterstempel
for Harald Nielsen, fabrikationsmærke for Georg
Jensen, lødighedsmærke for Sterlingsølv, kollek-

tionsmærke »600Y« samt »B11«. Fadet har været
anvendt som disk.
Sygesættet, nyere, består af kalk, 14 cm høj, med
cirkulær fod, glat midtknop og tilsvarende bæger,
disk, 7,7, cm i tværmål, oblatæske, 1,6 cm høj, 3,7
cm i tværmål, med fladt låg, og vinflaske, 8 cm høj,
af glas med skruelåg af sølv, de tre sidstnævnte er
udsmykket med et Georgskors i cirkelslag. Alle
dele er stemplet med »TF« for firmaet Fredberg,
Farsø, og lødighedsmærke for Sterlingsølv.
Alterstagerne, fra 1988, er tegnet af Lehn Petersens Tegnestue.10 De er 14 cm høje, af messing, og
består af et firkantet og et cirkulært led. Desuden
findes en syvstage, vel fra tiden omkring opførelsen, af messing, med aftrappet, bladsmykket fod

Fig. 6. Alterbord, 1940, udført af billedhugger Erik Cohrt i samarbejde med arkitekt Andreas Jensen, samt alterprydelse fra 2009, udført efter skulptur af billedhugger Niels Helledie (s. 477). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Communion table, 1940, by the sculptor Erik Cohrt in collaboration with the architect Andreas Jensen, and altar ornamentation from
2009, executed after a sculpture by the sculptor Niels Helledie.
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Fig. 7. Altersølv, 1979 (s. 477). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Altar plate, 1979.

og balusterskaft nedfældet i bladkrans, hvorfra de
leddelte arme udgår.
	Kirken ejer seks messehagler: 1) 1958,11 af grøn
silkebrokade med mønster af tornekranse og kors
i cirkelslag; gyldent for. På forsiden et gyldent
bånd med akantusmønster, på rygsiden tilsvarende gaffelkors. 2) 1973, vævet af Elisabeth Hofman, indkøbt for midler skænket af skoleinspektør Nimb.12 Af lys uld med indvævede guldtråde;
lyst for. På ryggen et lille kors i cirkelslag i gyldne
nuancer. 3) 1973, skænket af kvinder i sognet.13
Af lilla silke med tilsvarende for. På for- og bagside er påsyet kors af smalle, gyldne bånd. 4) 1978,
indkøbt i Italien og skænket af beboere i sognet.14
Rød uld og silke med rødt for. På for- og bagside
påsyet, vævet bånd med stiliseret kernemønster
i rødt og hvidt. 5) 1985,13 Danish Art Weaving,
Tylstrup. Af grøn uld med gyldent for. På for- og
bagside er påsyet kors af smalle, gyldne bånd. 6)
2011, vævet af Grethe Sørensen.15 Af grøn uld
og silke med indvævet dekoration i mørk grøn
og guld, på forsiden et gaffelkors med kornaks,
på bagsiden strålekrans udgående fra en stjerne.
Grønt for. Tidligere fandtes en †messehagel af rød
fløjl med guldkors og kantning.14
Alterskranken (jf. fig. 5) 1974, efter tegning af
Ebbe Lehn Petersen, er af fyr (oregon pine) og
har form af to enkle skranker, opstillet vinkelret
for alterbordet. Knæfaldene er polstret med rødt
uldent stof. En tilsvarende fløj stilles frem ved
vielser, således at skranken fremstår lukket mod
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kirkerummet. Tidligere fandtes en rundet †alterskranke, formentlig fra o. 1940.
Døbefonten, o. 1945, er 82 cm høj og udført af
grå sandsten med glat, halvkugleformet kumme,
korsformet skaft og ottekantet fod. Den står i skibets nordøsthjørne. Dåbsfadet, anskaffet 1952,8 er
af sølv og måler 44 cm i tværmål. Under bunden
er versalindskrift: »Fredens Kirke Svendborg«,
og under fanen tre stempler: »Cohr«, »Sterling«
og »Danmark«. Den samtidige dåbskande (fig. 8),
ligeledes af sølv, er 22 cm høj og har udbuget
korpus med reliefkors i cirkelslag. Under bunden
indskrift og stempler som på fadet.
Prædikestolen er fra 1979 og udført efter tegning
af arkitekterne Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen. Af fyr (oregon pine). Den har form af en enkel rammekonstruktion med tre fyldinger mod
syd og to mod øst. Opsat på triumfvæggens vestlige del med indgang gennem korets vestvæg ad
tre murede trin. Den oprindelige †prædikestol fra
1932 var en muret og hvidtet opbygning med tre
fag mod kirkerummet, prydet med hhv. et kors,
et anker og et brændende hjerte,1 symboliserende
Troen, Håbet og Kærligheden. Opsat på samme
sted som den nuværende.

Fig. 8. Dåbskande, 1952 (s. 479). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Baptismal jug, 1952.
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Stolestaderne, fra 1932,1 er af fyr (oregon pine)
og har svejfede gavlstykker samt gennembrudt
ryg. De er opstillet i to rækker med 16 bænke i
hver.
Præstestolen, o. 1950, er fra Carl Th. Møller Møbelfabrik i Svendborg, og har form af en armstol af eg med to tværstivere i ryggen, sædet er
polstret med lyst uldent stof. Den står i korets
nordøsthjørne ved alteret. Fire brudestole, ligeledes
o. 1950 og fra samme fabrik, er opstillet to og to
i hver side af skibets nordfag. De er af eg og har
ryg med tre tværstivere, svejfet forsarg og sæde
polstret med lyst skind.
	Ved våbenhusets østvæg står fem moderne løse
stole af lyst træ med lilla betræk.
	To pengeblokke af træ er fra 1958.11 De er opsat på våbenhusets sydvæg, vest for døren. Over
dem er messingskilte med indskrift, henholdsvis:
»Dagens Indsamling« og »Menighedens Klokkespils »Indsamling««. Over sidstnævnte er endvi-

dere ophængt en lille klokke af messing, 12,7 cm
i tværmål.
Dørfløjene er fra opførelsen.
Orglet (jf. fig. 9), med 20 stemmer, to manualer
og pedal, er tegnet af Ebbe Lehn Petersen og bygget 1988 af Bruno Christensen & Sønner,Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk (rygpositiv): Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Blokfløjte 4', Oktav
2', Mixtur III-IV, Trompet 8'. Svelleværk: Gedakt
8', Fugara 8', Italiensk Principal 4', Kobbelfløjte
4', Waldfløjte 2', Sesquialter II, Scharf III, Obo 8';
svelle, tremulant. Pedal: Subbas 16', Oktav 8', Gedaktbas 8', Koralbas 4', Fagot 16'. Kopler: SV-HV,
HV-P, SV-P. Setzeranlæg, Tutti. Mekanisk traktur,
elektrisk registratur, sløjfevindlader. Orgelhuset er
udført af fyr (oregon pine). På sydpulpituret.
*Orgel, 1966, med syv stemmer, ét manual og
pedal, bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød. 1988 flyttet til Strynø Kirke, Sunds Hrd.
Indtil 1966 anvendtes et †harmonium.16

Fig. 9. Interiør mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Interior seen towards the south.
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Fig. 10. »Marie«. Kirkeskib, 1946 (s. 481). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – “Marie”. Church ship, 1946.

Seks vendbare salmenummertavler fra 1988,10
udført af oregon pine med cifre til ophæng af
sortmalet metal, hænger i skibet.Tidligere fandtes
et antal enkle, hvidmalede †salmenummertavler.
Præsterækketavle, 1995/98, af fyr, hvorpå præsternes navne er anført med fordybede versaler,
udfyldt med sort; på våbenhusets østvæg.
	Et moderne ikonmaleri, olie på lærred, visende
Kristus, er udført i røde og blå farver med rig forgyldning og ophængt på triumfvæggens østlige
del. En 55 cm høj skulptur af gips, Kristus efter
Thorvaldsens statue i Vor Frue Kirke, København
(DK KbhBy 217), opbevares i et siderum.
Belysningen udgøres af seks enkle lyskranse af
messing med hver 16 pærer, ophængt i skibet,
samt otte messinglampetter med hver seks lysdråber, fordelt med to i hver side af koret, en i
hver side af skibets nordfag og to under orglet.
	Oprindelig oplystes kirken af syv †kuglelamper,
tegnet 1932 af Andreas Jensen.1 Udført af opalfarvet glas og dekoreret med Jesumonogram.11
	I skibets nordvesthjørne står en moderne lysglobe af støbejern med 18 lysholdere af messing,
kronet af et messingkors.
Kirkeskibet »Marie« (fig. 10), fra 1946, er bygget af skibstømrer Hans Kr. Petersen og skænket
af skibsbygmester Johs. Ring Andersen og hustru
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Jenny. Det er en model af barkentinen Hvide
Marie, bygget på Ring Andersens skibsværft i
Svendborg, der sejlede på Afrika og Australien.17
I lastrummet ligger en blykapsel med oplysninger
om ophængningen. Hvidmalet og bronzeret, i
agterspejlet er med versaler anført »Marie Svendborg«.
Klokker. 1) 1932, støbt hos Brønderslev Klokkestøberi. 71 cm i tværmål.18 I glamhullet over
døren i sydgavlen. 2-4) 1995, støbt hos firmaet
Koninklijke Eijsbouts, Asten, Holland.19 Tværmål
henholdsvis 131 cm, 98 cm og 87 cm. Klokkerne
er dekoreret med stiliserede aks og bærer hver
en linje fra salmen Mægtigste Kriste (af Matthäus
Apelles von Löwenstern; nr. 266); på den største
klokke: »Fred udi kirken vi af dig begære«, på den
mellemste: »Fred udi landet du os og beskære«,
på den mindste: »Fred udi hjertet du for alting
give«.20 I klokketårnet på kirkegården.
	I tårnet findes også et klokkespil med 15 klokker. 2004 anskaffedes de første otte klokker, 2008
yderligere syv klokker, støbt hos firmaet Koninklijke Eijsbouts i Asten, Holland. Klokkespillet ventes løbende udvidet.
kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1945 ff. Svendborg Byhistoriske Arkiv. Fredens Kirke. NM. Korrespondance.
Tegninger. Danmarks Kunstbibliotek. 12 blade med
forslag til kapel (kirke) ved Andreas Jensen 1931 (plan,
snit og opstalter) samt forslag til ændringer 1945 og
1952. – NM. Forslag til prædikestol og våbenhus ved
Ebbe Lehn Petersen 1978.
Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen og
Sven Rask. Beskrivelse af kirkens omgivelser og bygning ved Niels Jørgen Poulsen. Inventar ved Rikke
Ilsted Kristiansen med bidrag af Ole Beuchert Olesen (orgler). Engelsk oversættelse ved James Manley.
Korrekturlæsning ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen
afsluttet marts 2012.
1
Avisudklip oktober 1932 i Svendborg Byhistoriske
Arkiv.
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2

Fyns Tidende 3. dec. 1945.
Af arkitektens forslag fremgår, at vinduerne oprindelig skulle have været svagt spidsende.
4
Et andet eksempel fra de samme år er arkitekt Bodulf
Billums kirkegårdskapel i Fredericia, fra 1930-31, der
som sydfløj indgår i den nuværende Christianskirke
(DK Vejle 533 ff.).
5
Ebbe Lehn Petersen skriver i forslaget til nyt våbenhus 1978: ‘Selvom det er betænkeligt at ændre ved et
kun godt 40 år gammelt bygningsværk, mener vi at
dettes stil – ‘den Klintske’ – ikke er vor tid mere fjern,
end (at) det er muligt at opføre et større våbenhus,
uden at det bliver en ren pastiche’. (Korrespondance
i NM).
6
Avisudklip 1. aug. 1940 i Svendborg Byhistoriske Arkiv.
7
http://www.fredenskirke.dk/fredens-kirke/kirkensinterioer.aspx besøgt 5. jan. 2012.
8
Fredens Kirkes 40 årsdag (artikel af Poul M. Rasmussen, november 1985) i Svendborg Byhistoriske Arkiv.
3

9

Kirkens arkiv. Synsprot.; Fredens Kirkes 40 årsdag (artikel af Poul M. Rasmussen, november 1985) i Svendborg Byhistoriske Arkiv.
10
Kirkens arkiv. Synsprot.; NM.
11
Kirkens arkiv. Synsprot.
12
Anne-Grete Thestrup, »Messehageler i Svendborg
Provsti«, ÅrbSvendborg 1991, 107.
13
Thestrup (note 12) 108.
14
Thestrup (note 12) 107.
15
Fredens Kirke Svendborg, dec. 2011-marts 2012 (Kirkeblad).
16
Meddelt 1975 af organist Bendt Gammeltoft-Hansen, der erhvervede instrumentet.
17
Thalund, Kirkeskibe 77.
18
Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Odder 1996,
78 (nr. 2978).
19
Nyholm (note 18) 78 (nr. 2978A-C).
20
Fredens Sogn Svendborg 4, dec. 1995-febr. 1996 (Kirkeblad).

fredens church
Introduction. The church at the cemetery Fredens
Kirkegård (formerly Østre Kirkegård) was originally built in 1931-32 as a cemetery chapel to
drawings by the architect Andreas Jensen, Svendborg. On 2nd December 1945 the building was
reconsecrated as a daughter church to Vor Frue
Kirke and was at the same time given its present
name. In 1987 Fredens Parish was separated from
the main parish.
Building. The church, which is built in yellow
brick, consists of a nave and a modest chancel
ending in an apse. Two low side buildings which
originally functioned as mortuary chambers make
the church cruciform without being actual transepts. The porch in the south was built in 1979
by the architect Ebbe Lehn Petersen. In 1995 a

free-standing bell tower designed by the architect
Kristian Isager was built north of the church.
As a source of inspiration the architect of the
church, Andreas Jensen, mentions the city’s old
†Gråbrødrekirke (cf. p. 509 f.), but otherwise the
model is P.V. Jensen-Klint’s church Fredens Kirke
in Odense and Grundtvigskirken in Copenhagen.
Furnishings. In all essentials the furnishings come
from the time of building and the years prior to its
conversion into a church, including the communion
table, which was made by the sculptor Erik Cohrt
in collaboration with Andreas Jensen, the font and
the pews. In 1979 the original pulpit was replaced
with the present one, designed by the architects
Lehn Petersen, as was the organ, built in 1988 by
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl.
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Fig. 1. Kirken set fra øst. Foto Mogens Vedsø 2013. – The church seen from the east.

betania kirke
baptistkirke – svendborg
Historisk indledning. Kirken i Pjentemøllestræde er
opført og indviet 1908, efter at baptistmenigheden i
nogle år havde holdt gudstjeneste i lejede lokaler i byen. Menigheden er en aflægger af baptistmenigheden
i Oure Sogn, der blev dannet efter en vækkelse 1855
og fra 1857 havde eget kapel, den næstældste baptist-

kirke i Danmark.1 Medlemmer af Oure-menigheden
fik 1896 Baptistsamfundets tilladelse til at oprette en
selvstændig ‘station’ i Svendborg. Her dannedes det
følgende år, 1897, en selvstændig menighed, der siden
optog baptistmenigheden i Oure. Det danske Baptistsamfund blev et anerkendt trossamfund 1952.

31*
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bygning
Den klædelige lille kirke, af røde mursten og
med tegltag, er opført 1908 af arkitekt R. Madsen. Den består af et langhus med indgang gennem et lille tårn i øst og med talerstol i vest. En
lav tilbygning ved sydsiden, med fladt tag, er fra
1949. Kirkens vestende (bag nadverbord og talerstol) optages af en mindre sal, udvendig markeret ved en spidsgavl på nordsiden. Stilen er en
historicerende, senromansk teglstensarkitektur
med detaljer i skønvirke. Murene hviler på en
høj sokkel af kløvede kampesten, og langsiderne
deles af lisener, der forbindes af en rundbuefrise.
Rundbuede vinduer med rammer af støbejern er
koblet parvis med to åbninger i hvert fag. Mod
gaden prydes gavlen af en frise med stigende
rundbuer, og i gesimsen herover følger skifterne
den skrå taglinje. Hjørnerne er accentueret med
små, murede og teglhængte spir,
Tårnet, der er i tre etager og afsluttes med
et pyramidetag, indeholder nederst en forstue,
hvortil man kommer ad en portallignende, rundbuet dør. Tympanonfeltet, af cement, bærer kirkens navn »Betania« omgivet af akantusranker
i skønvirkestil, mens en indskrift i stenbjælken
over døren gengiver Jesu ord til Marta under
besøget i samme by: »Et er fornødent« (Luk.
10,42). Et tvillingvindue i mellemetagen over
døren er anbragt i et rundbuet spejl med mønstermuret bund. Tårnets øverste etage, der traditionelt udgør klokkestokværket, er uden åbninger, men har i hver af de frie sider to sammenstillede, rundbuede blændinger. Disse min-

der om tilmurede (blændede) glamhuller, men
er ‘ægte’ blændinger, idet kirken – som det er
almindeligt blandt baptister – aldrig har haft
klokker.
Kirkesalen er et stort åbent rum med hvidtede
vægge og dækket af et gipset loft med hulkel. Under den tømrede platform, der bærer nadverbordet midt for vestvæggen, findes kirkens baptisterium, et retkantet, forsænket bassin til voksendåb,
af menigheden selv betegnet som ‘dåbsgraven’.
Inventar
Inventaret stammer i det væsentligste fra en modernisering i 1980’erne; kun enkelte genstande, en lysekrone, en pengebøsse og to stole, hører til kirkens
oprindelige inventar. De større inventarstykker (nadverbord, talerstol og stoleværket) står i træets naturlige
rødbrune farve med stolenes blå polstring som rummets væsentligste koloristiske islæt. Hvor intet andet
er anført, stammer nedenstående genstande fra ovennævnte modernisering.

Alterbord, af eg, 156×56 cm, 77 cm dybt, opstillet
på en platform i kirkesalens vestende. Bag bordet
er opsat tre stole.
	Et krucifiks, af eg, måler 171×118 cm, er opsat
bag alterbordet i den centrale, blændede rundbueportal i kirkesalens vestvæg.
	To nyere alterstager, 29 cm høje, med høj fod på
tre løvefødder og balusterskaft. Under bunden en
sikkerhedsmærkning.
Dåbsindretning, jf. ovf.
Talerstol, o. 1960, af eg, med tre glatte fag. Retkantet og med bogstol. Opstillet neden for platformen (jf. ovf.).

Fig. 2. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2012 efter R. Madsen 1908. – Ground plan.
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Stolene, af bøg med turkis betræk, erstattede
kirkens oprindelige †bænke fra o. 1908. To ældre
stole, o. 1908, af eg, med polstret lædersæde, drejede ben og ryglæn med reliefskåren bladornamentik og polstring som sædet; opstillet i kirkesalens østende.
Pengebøsse, o. 1908, af messing, 18 cm høj, 16
cm i tværmål. Den urneformede pengebøsse er
sat på en drejet fod af marmoreret træ, 120 cm
høj.
	Et harmonium af mærket ‘Viscount’ er placeret i
sydvesthjørnet.
Salmenummertavle, af eg. Tavlen er ophængt på
vestvæggen.
	Et kors, 90×48 cm, af mørkt frugttræ, er ophængt i den lille sal.
Lysekrone, o. 1908. En ringkrone af jern med
nedhængende lamper med kugleskærm af hvidt
glas. I kirkesalen.
Fire lampetter, af messing, med ti pærer, er opsat
på de to langvægge.

kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.
Arkivalier. Baptistkirkens arkiv,Tølløse. Betania Kirke.
Tegninger. Baptistkirkens arkiv, Tølløse. Forslag til
kirke ved R. Madsen o. 1908 (plan, opstalter og snit).
Litteratur. Johs. Nørgaard, Svendborg Baptistmenighed gennem 25 Aar 1907-1922, Holbæk 1922. Festskrift
ved Svendborg Baptistmenigheds 75 års jubilæum, anonymt
manuskript i Baptistkirkens arkiv, Tølløse, 1972.
Historisk indledning ved David Burmeister Kaaring
og Niels Jørgen Poulsen. Bygningsbeskrivelse ved
Niels Jørgen Poulsen. Inventar ved David Burmeister
Kaaring. Engelsk oversættelse ved James Manley. Korrekturlæsning ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk
tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet maj 2012.
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Henny Nielsen m.fl., Oure Baptistmenighed gennem
125 år, 1980; Paul Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie, 3, 1956, 535-36.

betania church
Historical introduction. The Baptist church in Pjentemøllestræde was consecrated in 1908, after the
congregation had been housed for some years in
rented premises in the town.
Building. The small church of red brick was
built in 1908 by the architect R. Madsen. It consists of a nave with the entrance through a small
tower in the east; in the church interior the communion table and pulpit are in the west. The top
floor of the tower is occupied by round-arched

recesses that recall bricked-up belfry lights; but
the church, as is common among Baptists, has
never had bells.The baptismal pool is located beneath the wooden platform carrying the com
munion table in the west end of the church interior.
The furnishings are in all essentials from a modernization in the 1980s. Of the original furnishings from 1908 a chandelier, a poor box and two
chairs have been preserved.
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Fig. 1. Forslag til indretning af kirke i den tidligere cikoriefabrik, plan af 1. sal. 1:300. Kirken er beliggende i midtfløjen med højaltret mod nord. Tegning af Ludvig Knudsen 1887. I Katolsk Arkiv, København. – Proposal for the
furnishing of the church in the former chicory factory. Plan of first floor. The church is in the middle wing with the high altar to
the north.
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romersk-katolsk – Svendborg
Oversigt. Den katolske kirke i Havnegade er indviet 6.
nov. 1887 og indrettet i en tidligere cikoriefabrik efter
tegninger af arkitekt Ludvig Knudsen.1 Indvielsen blev
foretaget af den apostoliske præfekt, den senere biskop
Johannes von Euch. Kirken var først opkaldt efter Karl
den Gode, Knud den Helliges søn;2 men 1888 blev den
efter ordre fra pavestolen kaldt Skt. Knuds Kirke, formentlig fordi Karl endnu ikke var formelt kanoniseret
som helgen. En lav tilbygning ved kirkens nordende
fra 1950 indeholder sakristi og kapel for Karl den Gode, opført af arkitekterne I. Arthur-Nielsen og E. Nestel. Efter 2.Vatikankoncil er kirkerummet nyindrettet
1974 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner.

Historisk indledning. Byens få katolikker søgte først
den katolske kirke i Odense, hvor den katolske
mission havde indledt sin virksomhed 1867 (jf.
DK Odense 1601 f.). 1883 holdt pastor Lichtle,
præst i Odense, en stille messe på Wandalls Hotel
i Svendborg, og herefter fejredes messen i lejede
lokaler i byen, først på Lundevej, siden i Vestergade. Pastor A. M. Whitte, der var Svendborgmenighedens præst 1884-92, begyndte skoleundervisning 1884 og lagde hermed grunden til
den kommende Skt. Knuds Skole, der oprettedes
1887. I oktober 1886 erhvervede menigheden,
der nu talte 80 medlemmer, fabriksbygningen i
Havnegade, som efter en ombygning det følgende år rummede både kirke, skole og præstebolig.
1889 blev kirken et anerkendt trossamfund.
	Kirken har været – og er stadig – samlingspunkt
for katolske indvandrere, tyskere, belgiere og polakker, fra 1984 også for vietnamesiske flygtninge.
Skt. Knuds Skole bestod indtil 1971. 1922 indrettede den belgiske nonneorden Mariasøstrene,
der var kommet til byen 1912, en klinik for øre-,
hals- og øjensygdomme i kompleksets østre fløj,
der indtil da havde været udlejet som pakhus.
Hospitalet, der blev udvidet med en sidelænge
1926, er nedlagt 1966; herefter tjente denne del
af bygningen i en årrække som alderdomshjem.3

bygning
Den tidligere fabriksbygning, opført 1866,4 bevarede stort set sin ydre skikkelse ved omdannelsen
til kirke og skole 1887. Murene er af røde sten
med bånd af gule. Den typiske byejendom er i
to etager og vender øst-vest. Til hovedfløjen, der
består af 13 fag, slutter sig en kortere, nordvendt
midtfløj, hvori kirken er indrettet med højalteret mod nord og indgang fra gaden i syd. Skolen
havde til huse i vestfløjen, og nonnernes klinik
som nævnt i østfløjen. Bygningens stil er en historicerende, senromansk teglstensarkitektur med
lisener og rundbuefriser mod gaden og i gavlene,
mens hovedbygningens bagside og kirke-fløjen
har glatte mure.
Omgivelser. Skt. Knuds Plads eller ‘Den katolske Plads’ mod Møllegade i nord er anlagt efter
en gaderegulering 1982. Her er opstillet en stor,
geometrisk skulptur, »Kubus« eller »Den sorte
kube«, beklædt med svensk granit og udført af
maleren og billedhuggeren Jørn Larsen 1983.
Samtidig er den tidligere skolegård omdannet
til et gård- og haverum, hegnet af teglstensmure.
Under et halvtag ud for kirkens vestre langside
er opstillet en træskulptur af Skt. Knud som konge og i haveanlægget en Lourdesmadonna i en
grotte.
Ombygningen til kirke 1887 blev ledet af arkitekt Ludvig Knudsen, København.5 Udvendig
berørte de væsentligste ændringer gavlfacaden
mod gaden, der indeholder kirkens hovedindgang. Her er indsat høje, rundbuede vinduer og
øverst et stort cirkelvindue. Over portalen er opsat en legemsstor korsfæstelsesgruppe af zink, og
i den rundbuede døråbning er 1922 som en art
tympanon indsat et træskåret relief af den velsignende Kristus med brød og vin og samt indskriften »Kristi Legem – Kristi Blod«.
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At bygningen indeholder en kirke markeres
af en tømret og zinkklædt tagrytter i nygotisk
stil over tagfladernes skæringspunkt (inklusive
fløjstangen 11 m højt). Den ottesidede lanterne
har rundbuede åbninger og små spidsgavle, der
er prydet med forgyldte kugler. Det stejle spir
afsluttes med en vindfløj med »1887«, året for kirkens indvielse.6
Kirkerummet optager hele midtfløjen fra gulv til
loft, mens delingen i to etager er opretholdt i de
øvrige fløje (jf. arkitektens forslag fig. 1). Foran
kirkefløjens skrå nordende er opsat en tværgående skillevæg (vinkelret på langsiderne), hvori
en triumfbue åbner ind til en alterniche, mens
de flankerende, små rum indtil 1950 tjente som
(†)sakristier. Nichen dækkes af et langsgående
tøndehvælv og har en plan bagvæg. Af forslaget
fremgår det dog, at arkitekten oprindelig havde
tænkt sig en indbygget apsis med krum væg

Fig. 2. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2012
efter I. Arthur-Nielsen 1969, suppleret af Niels Jørgen
Poulsen. – Ground plan.

(jf. fig. 1). Kirkerummet belyses i hver langside
af tre høje, rundbuede vinduer, og de tidligere
(†)sakristier har hver et tilsvarende vindue. Syd
enden, mod gaden, er afskildret som en lille forhal i én etage, hvor overetagen udgør orgelpulpituret. I gulvet ligger fliser med geometriske
mønstre fra 1887, mens koret, der er hævet et
trin, har gule kvadratiske fliser fra nyindretningen
1974. Rummet dækkes af et bjælkeloft, hvilende
på profilerede konsoller. Malede ‘kassetter’ mellem bjælkerne indeholder geometriske mønstre
og Kristusmonogrammer.
	Kirkerummet fremstod efter Ludvig Knudsens
indretning 1887 som et sammenhængende hele i
en slags neo-byzantinsk stil (fig. 5). Væggene var
optaget af en †kalkmalet dekoration med bånd af
imiteret murværk, der også omgav vinduerne.
Triumfbuen, den høje, runde arkade omkring
højalteret, blev fremhævet af en arkitektonisk indramning i stuk med lisener og profileret bueslag.
Ændringer og tilføjelser. Det oprindelige interiør
gik tabt, da den malede †vægdekoration blev
overstrøget, formentlig allerede ved en istandsættelse 1906, under ledelse af arkitekt Jens Ingwersen, København.7 Triumfbuens indramning blev
dog bevaret en tid endnu, og er først nedtaget
engang i mellemkrigstiden, muligvis 1924.
1950 tilføjedes et nyt og større sakristi ved
kirkens nordre og vestre side. Sakristiet, der er
tegnet af arkitekterne I. Arthur-Nielsen og E.
Nestel, København, fremstår som en lav, bred og
delvis nedgravet tilbygning af røde mursten, hvis
gulvniveau ligger 1,2 m under kirkens. Det har
store, fladbuede vinduer og dækkes af et bredt,
lavt sadeltag, der langs vestsiden er ført videre
som et halvtag. Tilbygningens østre del udgør et
kapel for Karl den Gode.
	Kirkens nuværende, enkle indretning skyldes
en ombygning og restaurering 1974 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner, Århus, affødt af
den ændrede liturgi efter 2.Vatikankoncil (196265).8 Det tidligere alter er rykket tilbage til nichens bagvæg, mens et fritstående alterbord nu
udgør det centrale midtpunkt.
	I kirkerummets oprindelige vinduer er indsat
glasmalerier med geometriske mønstre fra indretningen 1887.
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Fig. 3. Kirken set fra Havnegade. Foto Mogens Vedsø 2013. – The church seen from Havnegade.

Inventar
Oversigt. En stor del af kirkens oprindelige inventar
blev skænket i forbindelse med indvielsen 1887 af lokale velyndere, herunder alterbordet og C. A. Jensens
alterbillede, begge foræret af grev Léon Moltke-Hvitfeldt (fig. 4). 1906 blev kirken nyindrettet under ledelse
af arkitekt Jens Ingwersen; alt bekostet af enkebaronesse Anna Christiane Adelheid Rosenørn-Lehn til

Hvidkilde.9 Inventaret blev atter istandsat i forbindelse
med kirkens 50-års jubilæum 1937 under ledelse af
kunstmaler Birgitte West (fig. 6),9 hvor der samtidig
anskaffedes fire lysekroner. 1950 indrettedes et kapel
for Karl den Gode i sakristiet (jf. s. 495). Efter Det
andet Vatikankoncil nyindrettedes kirkerummet atter
1974 under ledelse af Inger og Johannes Exner. Denne
indretning er siden forandret 1984, da Mariasøstrene
skænkede en del inventar til kirken.
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Alterborde. 1) (Jf. fig. 6), 1888, af sandsten og marmor, skænket af grev Léon Moltke-Hvitfeldt,
256×119 cm og 122 cm højt.10 Forsiden inddeles
i tre arkadefelter af glatte søjler af rødt marmor
med kerubkapitæler; midtfeltet viser et firpas
med et relief af Bebudelsen, mens siderne har liljerelieffer; baggrunden er forgyldt. I bordpladen
er et relikviegemme, 42×42 cm. I et panel ved
bordets bagkant er indsat et tabernakel, 29×32 cm,
hvis låge er smykket med et forgyldt relief af Den
velsignende Kristus, siddende med fødderne på
en konsol, på grøn baggrund. 2) O. 1970, af eg
med metalrelieffer, skænket 1984 af Mariasøstrene i Vejle.11 Bordet er placeret foran nr. 1.
†Alterborde. 1) 1887, af træ. 2) (Jf. fig. 4), 1974,
af eg, tegnet af Inger og Johannes Exner.
Alterbilledet (jf. fig. 4), 1818, er en kopi efter Rafaels Sixtinske Madonna malet af C. A. Jensen og
skænket 1887 af grev Léon Moltke-Hvitfeldt.12
Indsat i en rigt dekoreret ramme på hvis underkant er versalindskriften »Nobiscum Deus. Matth
IC. 23« (Gud med os, Matt. 1,23) mellem »A« og
»Ω«. Rammen krones af et Jesumonogram. Ved
en ændring af rammen o. 1924 fjernedes bl.a. et
postament (jf. fig. 5).13 C. A. Jensen udførte billedet 1818 på bestilling af prins Christian Frederik
(Christian VIII) under sit studieophold i Dresden,
angivelig med bistand af J. C. Dahl, der skal have
malet skyerne i baggrunden.14 Siden solgt på Frederik VII’s auktion 1864 og på et tidspunkt herefter erhvervet af grev Léon Moltke-Hvitfeldt.15
Maleriet blev istandsat 2008.
†Sidealtre. 1) (Jf. fig. 5), o. 1887, opstillet i korets nordvestlige hjørne. På alterbordet stod en
Mariafigur (»Lourdesmadonnaen«). 2-3) (Jf. fig.
6), 1924, flankerende højalteret. Alterbordenes
forsider havde arkadefyldinger, og bag bordene
var rundbuede arkader, af eg, forestillende hhv.
Dommedag (nord) og Opstandelsen (syd).
Alterkalk, 1895, 24 cm høj, udført af J. C. Osthues, Münster, og skænket af pastor Wilhelm
Nölke 1977. Kalken har cirkulær fod med ciseleret blomsterornamentik, cylinderskaft med midtknop i gennembrudt arbejde og glat bæger sat i
Fig. 4. Indre set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Interior seen towards the north.
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en fatning af planteornamentik. Under foden er
et mestermærke, lødigheds- og sikkerhedsmærke
samt to indskrifter; med skriveskrift: »Dem verehrten Präses Neuhaus in Dankbarkeit ge(w)
idmet. Der Gesellen Verein Ahlen. 16. Juni 1895«,
og med antikva: »Skænket af pastor Nölke 1977«.
Disk, o. 1900, 18,5 cm i tværmål, glat med indgraveret medaljon med et bladkors i cirkelmedaljon i bunden.
Alterstager (jf. fig. 4), nyere, fire identiske stager,
42 cm høje, med svungen fod, cylinderskaft med
tre ledringe og lyseskål med en frise af franske
liljer.
Alterbordskrucifiks (jf. fig. 4), 1887, 56 cm højt,
skænket af baronesse Caroline Stampe-Charisius til Stampenborg og Viufgård.16 Krucifikset er
monteret på en høj, rigt dekoreret fod, Jesus hænger i udspændte, kun let skrånende arme på et
kors med kløverbladsender, hvori evangelisterne.
Monstrans, o. 1887, 69 cm høj, af barok type
med rektangulær fod, balusterskaft og en cylinderformet ramme omgivet af en stråleglorie.
Over rammen er et kors.
Ciborium, 1887, skænket af øjenlæge Mooren.16
Det 27,5 cm høje ciborium har kuplet fod smykket med dreven palmetfrise, glat cylinderskaft og
et bæger, hvis rette sider er smykket som foden.
Tilhørende låg, der slutter i et cirkelkors.
Røgelsessæt, 1900-tallet, af messing, bestående af
røgelseskar og -skib, med tilhørende stativ udformet som en bispestav. I sakristiet.
Processionskors, skænket 1887 af tyske givere,16
233 cm højt. I sakristiet.
Messeklokker. 1) O. 1887, en håndklokke, 14 cm
høj, med fire klokker monteret på et balusterskaft
med kuplet fod og håndtag. 2) Nyere, en håndklokke med tre klokker.
Døbefont, 1889, af sandsten, 97 cm høj, 74 cm i
tværmål.10 Kummen er rigt udsmykket med arkadefrise med indsatte palmetter mellem ægge- og
perlestav. Det cylindriske skaft er glat og hviler på
en fod formet som en omvendt terningkapitæl.
Det tilhørende, kuplede fontelåg, af messing, har
en indgraveret Helligåndsdue omgivet af en indgraveret minuskelindskrift med latinsk skriftsted
(Joh. 3,5).Tidligere opstillet i skibets vestende, nu
i korets nordside.
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Fig. 5 Kirkens indre set mod højaltret i nord. Postkort fra o. 1900 i Svendborg Museum. – Interior of the church seen
towards the high altar in the north, c. 1900.

Vievandskar, af brændt ler, opsat inden for kirkedøren i skibets sydvesthjørne.
†Korskranker. 1) (Jf. fig. 5), o. 1887, en lav skranke med drejede balustre og smal håndliste. 2) (Jf.
fig. 6), 1924, en lav skranke bestående af syv fyldingsfag med udskårne relieffer, hvoraf det centrale viste Nadveren.
Prædikestol (jf. fig. 4), skænket 1984 af Mariasøstrene i Vejle.17 Af eg med nonfigurativt relief i
metal (jf. også alterbord nr. 2, stole og kandelabre
nr. 1-2). I korets sydside.
†Prædikestole. 1) (Jf. fig. 5), 1887, opsat på korets
østvæg. 2) (Jf. fig. 6), 1924. Kurven, der blev båret
af piller, udgjordes af to fag, et vægpanel og en
opgang fra koret. Hvert fag havde relieffylding.
Stolestader, o. 1974. Gavlene, 99 cm høje, har
vandret øvre afslutning med tovstav, hvorunder
karvskåret cirkelkors. Afløste ældre †stolestader fra
1887, udført af snedker Haas, Svendborg (jf. fig.
5).
	To stole, af mørklakeret eg med polstret sæde i
rødt læder, skænket 1984 af Mariasøstrene i Vej-

le.17 Den ene har et bagstykke med nonfigurativt
relief som prædikestolen, alterbordet og kandelaberne. Syv tilsvarende bænke er opstillet dels i
koret, dels i skibets sydende.
Skriftestolen er indrettet i skibets sydøstlige hjørne. Her forefindes dels en ældre armstol af eg,
dels en knæleskammel.
†Kommunionsbænk, 1920’erne, af eg, skænket af
pastor Johannes Hillebrand.10
Orgel, 1872, oprindelig med fem stemmer, bygget af Knud Olsen, København, til kapellet, 1887
flyttet til kirken. Ombygget og udvidet 1946 af
Marcussen & Søn, Aabenraa. Oprindelig disposition: Manual: Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod, Flöite 4 Fod, Octav 2 Fod. Disposition
siden 1946 (syv stemmer, ét manual og pedal):
Manual: Principal 8 Fod (1946), Gedakt 8 Fod
(1872), Principal 4 Fod (1872/1946), Flöite 4 Fod
(1872), Quintatøn 2 Fod (1946), Mixtur 2-3 fag
(1946). Pedal: Subbas 16 Fod (1946). Koppel M-P.
Klockespil. Mekanisk aktion med pneumatiske
tilføjelser. Elektrisk blæser (1946). Manualet har

skt. knuds kirke

493

Fig. 6 Kirkens indre o. 1937. Foto i Svendborg Museum. – Interior of the church c. 1937.

en todelt mekanisk sløjfevindlade med tilbygget
pneumatisk keglevindlade; pedalet har pneumatisk keglevindlade. Oprindelig i todelt opstilling,
flankerende vestvæggens midterste vindue. Ved
ombygningen 1946 blev orglet opstillet samlet
bag en ny facade med tre pibefelter. Orglet er
malet gråt og rødt med blåmalede træpiber. På
pulpituret, med spillebord i orgelhusets østgavl.18
Salmenummertavler. 1) O. 1984, en tavle med
trekantgavl benyttes til opbevaring af hængetal.
I kapellet. 2-3) Moderne, to enkle tavler, af fyr,
måler 81×25 cm, med koksgrå staffering, er ophængt på skibets øst- og vestvæg.
Korsvejsstationer, 1887, udført af Hugo Marin
get, Düsseldorf, og skænket af tyske givere.16
Fjorten bemalede relieffer, hver 56×35 cm, er
opsat på skibets øst- og vestvæg. Oprindelig var
reliefferne indfattet i kraftige rammer af træ med
en korsprydet trekantgavl.

	To malerier, 1950, udført af Birgitte West. 1)
Vandfarve på træ, 115×45 cm, med gengivelse af
Karl den Gode, der uddeler brød til en fattig, vist
knælende ved hans fødder. I sakristiet. 2) Vandfarve på træ, 87×97 cm. Ærkeenglen Michael vist
som Sjælevejer. Signeret »BW 1950«. I sakristiet.
	Et Mariaikon, o. 1980, i mosaik er udført og
skænket af Elisabeth Møller, Hesselager.17 Billedet, 42×33 cm, der er inspireret af byzantinske
ikoner, er udført i overvejende rødt og guld. Opsat på korets bagvæg syd for alteret.
Krucifiks, o. 1980, måler 121×85 cm. Et mosaikarbejde i ramme af jern, udsmykket i byzantinsk
stil med et bustebillede af Jesus i korsskæringen,
mens korsarmene er prydet af grønne juvelmotiver på gylden grund. Opsat på korets bagvæg vest
for alteret.
Skulpturer. 1) O. 1887, Karl den Gode, af gips,
90 cm høj, gulmalet. Skulpturen, der formentlig
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Fig. 7. Karl den Godes kapel. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – The chapel of Charles
the Good.

blev anskaffet, da kirken planlagde en indvielse til
denne, er opstillet i en niche i våbenhuset.16 2)
1900-tallet, af træ, 130 cm høj, Maria med barnet som den apokalyptiske Madonna stående på
himmelgloben, bag hvilken måneseglet ses. Den
brogede staffering domineres af Marias røde kjole og turkis kappe. I en niche sydligt på skibets
vestvæg.
Lysekroner, 1937, tegnet af Aksel Theilmann og
udført af snedkermester Martin Hansen. Stafferet
i brunt og rødt. Ophængt i skibet. En ottekantet
lysekrone af bejset fyr, hænger i kapellet. Endvi-

dere ses 12 cylindriske lamper, fra 1974, i koret og
yderligere seks over orgelpulpituret.
Lysearm, nyere, af messing. I koret.
Kandelabre. 1-2) Skænket 1984 af Mariasøstrene, Vejle. Kandelabrene, af messing, 98 cm høje,
er cylindriske og smykket med et nonfigurativt
mønster som prædikestolen, alterbord nr. 2 og
korstolen. 3) Moderne, af messing. Den koniske
kandelaber, 105 cm høj, har flad lyseskål og benyttes til påskelyset.
Kirkeskib, 1890, ‘Emmanuel’, bygget af Oscar
Fristrøm, Svendborg.Tremaster med fuld rigning,
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sort bemaling. Skibet blev istandsat 1987 i forbindelse med kirkens 100-års jubilæum, efter i en
periode at have henstået på loftet. 16
Kirkens to klokker, 1962, er støbt af John Taylor
& Co., Leicestershire, og anskaffet via donation
fra Knud Vølver i forbindelse med kirkens 75-års
jubilæum.10 1) »Stella Maris«, 56 cm i tværmål,
med klokkens navn i versaler på klokkelegemet. Om halsen løber en listeindrammet versalindskrift. 2) »Skt. Knud«, 48 cm i tværmål. Om
halsen løber en listeindrammet versalindskrift.
Ringningen blev automatiseret 1962.19
†Klokker. 1) 1887, kaldet »Stella Maris«, støbt
af Løw & Søn, Frederiksberg. Klokken havde
indskriften: »Laudo deum verum, plebem voco,
congrego clerum, defunctos ploro, nimbum fugo, festaque honoro« (Jeg priser den sande Gud,
kalder på folket, samler de gejstlige, begræder
de afdøde, forjager skyerne og fejrer helligdagene).16
2) 1887, kaldet »Skt. Knud«, støbt af Løw &
Søn, Frederiksberg. Klokken havde indskriften:
»Mens Salmetoner svinge/ sig op til Himlens
Gud/ og Kirkeklokker ringe,/ vi mindes Hellig
Knud«.16
KARL DEN GODES KAPEL. (Fig. 7) etableret 1950 i sakristiet, der udvidedes dette år.20 I
kapellet er opmuret et alterbord af gule teglsten,
153×82cm, 90 cm højt, med et gemme, der måler 16×23 cm, heri relikviet af Karl den Gode.
Tabernakler. 1) I alterbordets forside er indmuret
et tabernakel med gitterlåge. 2) Skænket 1984 af
Mariasøstrene i Vejle.17 Det barokt formede tabernakel, af messing, 59 cm højt, har svungne
sider, fod og rektangulært låg hvorpå et kors; alt
smykket med volutslyng, og på tabernaklets front
ses et Jesumonogram. Bordet står foran en fladbuet niche i kapellets østmur.
Som alterudsmykning et krucifiks, af træ, 110
cm højt, udført 1950 af Birgitte West, med malet
fremstilling af den korsfæstede Jesus, der viser de
syv vunder, hvorfra blodet strømmer i en kalk.20
På alteret står seks alterstager af forskellig form.
1-4) O. 1924, er 42 cm høje, med fod som en
omvendt trapezkapitæl, høje ben, cylinderskaft
med kraftig midtring og kreneleret lyseskål. 5-6)

To nyere stager, 29 cm høje, med cirkulær fod,
cylinderskaft med to midtringe og konveks lyseskål.
Alterbordskrucifiks, 1974, af alabast og eg skænket af lokale håndværkere.21 Korset, der måler
108×62 cm, har korsender i nygotisk udformning.
kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.
Arkivalier. Katolsk Historisk Arkiv, København. Skt.
Knuds Kirke. Svendborg Byhistoriske Arkiv. Skt. Knuds
Kirke.
Tegninger og opmålinger. Katolsk Historisk Arkiv, København. Opmåling af fabriksbygningen i Havnegade og forslag til indretning af kirke ved Ludvig
H. Knudsen 1887 (planer og opstalter). Forslag til nyt
sakristi ved I. Arthur-Nielsen og E. Nestel 1950. Ikke
benyttet forslag til ændring af kirkerummet ved I. Arthur-Nielsen 1969 (plan og længdesnit).
Litteratur. Jens Olsen, Sankt Knuds Kirke, Svendborg,
1887-1937, Svendborg 1937 (forkortet Jubilæumsbog
1937); Sct. Knuds Kirke’s 100 års Jubilæum 1887-1987,
anonymt manuskript, Svendborg 1987 (forkortet Jubilæumsbog 1987).
Historisk indledning ved David Burmeister Kaaring
og Niels Jørgen Poulsen. Bygningsbeskrivelse ved
Niels Jørgen Poulsen. Inventar ved David Burmeister
Kaaring med bidrag af Ole Beuchert Olesen (orgel).
Engelsk oversættelse ved James Manley. Korrekturlæsning ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet maj
2012.
1

Tegningerne 1887 er signeret »L. H. Knudsen«.
Karl var greve af Flandern og blev myrdet i Brügge
1127.
3
Jubilæumsbog 1937 og Jubilæumsbog 1987.
4
Cikoriefabrikken er opført for H. J. Rasmussen og L.
Bønnelycke. En hjemlig produktion af cikorie til kaffetilsætning blev lønsom efter krigsnederlaget 1864, da
importen fra Holsten blev pålagt told.
5
Arkitekt og bygningsinspektør Ludvig Knudsen (18431924) havde tidligere arbejdet for de hjemlige katolikker og bygget Skt. Andreas Kirke i Ordrup med tilhørende kollegium (1872-73). Andre arbejder er Skt.
Stefans Kirke på Nørrebro i København (1874), den
nybyggede Skt. Klemens Kirke (1882, jf. DK Bornholm
278 f.) og missionshuset Bethesda i København (1882).
2
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Samtidig med byggeopgaven i Svendborg opførte han
‘skydemuren’ bag Den kgl. Skydebane ved Istedgade i
København.
6
Zinkbeklædning og vindfløj er fornyet 1987.
7
Udgifterne til istandsættelsen blev afholdt af enkebaronesse Rosenørn-Lehn til Hvidkilde, og det er
formentlig hende, der har engageret arkitekten, som
senere restaurerede Hvidkilde.
8
Den restaurerede kirke blev taget i brug 15. dec.
1974. Et forslag til nyindretning ved I. Arthur-Nielsen
1969 kom ikke til udførelse.
9
Udklip af en uidentificeret avisartikel 1937 i Svendborg Museum.
10
Jubilæumsbog 1937, 8.
11
Jubilæumsbog 1987, 12.

12
Udklip af en uidentificeret avisartikel 1937 i Svendborg Museum.
13
På Arthur-Nielsens forslag til nyistandsættelse af koret maj 1969 er rammen tegnet i sin oprindelige form,
men et fotografi fra 1937, Jubilæumsbog 1937, 20, dokumenterer, at ombygningen er betydelig ældre.
14
Sigurd Schultz, C. A. Jensen, Kbh. 1932, I, 27.
15
Schultz 1932 (note 14), II, 149 nr. 431.
16
Jubilæumsbog 1937, 7.
17
Jubilæumsbog 1987, 11-12.
18
Yderligere oplysninger om kirkens orgel findes i
Den Danske Orgelregistrant.
19
Svendborg Avis 27. okt. 1962.
20
Jubilæumsbog 1987, 7.
21
Jubilæumsbog 1987, 11.

St. Canute’s church
Historical introduction and building. The Catholic
church in Havnegade was consecrated in 1887
and housed in a former factory after drawings by
the architect Ludvig Knudsen, Copenhagen. The
factory building, built in 1866 as a typical city
property in storeys, on the whole kept its exterior form. The main wing towards the street adjoins a shorter middle wing in which the church
is housed with the high altar towards the north.
After 1887 the interior appeared in a kind of neoByzantine style with the walls covered with fresco
decorations.This interior was already replaced by a
refurbishment of 1906, supervised by the architect
Jens Ingwersen. In 1950 a new, larger sacristy was
added on the northern and western side of the

church. The present, simple interior of the church
is due to a rebuilding in 1974 by the architects Inger and Johannes Exner, inspired by the changes in
the liturgy after the Second Vatican Council.
Furnishings. Many of the original furnishings of
the church were donated by benefactors in connection with the consecration in 1887, including
the communion table of sandstone and marble
and the altar painting, which is a copy of Raphael’s Sistine Madonna painted by C. A. Jensen.
The church interior has been changed several
times, first in 1906 under the supervision of the
architect Jens Ingwersen, then in 1937 under the
artist Birgitte West, and not least in 1974, when
the church was refurnished.
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Fig. 1. Portal, 1903, tegnet af Johannes Magdahl Nielsen. Foto David Burmeister Kaaring 2012. – Portal, 1903,
designed by Johannes Magdahl Nielsen.

Assistenskirkegården
svendborg
Kirkegården ligger sydvest for bymidten og umiddelbart nord for Svendborg Sygehus. Den har
karakter af en parkkirkegård, og især de ældste
kvarterer kendetegnes ved såvel de mange gamle
træer, de figurklippede hække som ved de talrige
gravsteder, der er indhegnet af støbejernsgitre.
Flere steder på kirkegården er opstillet skulpturer,
herunder Allan Bo Olsens »Syndefaldet« fra 2002
skåret af et træ i litra K og Søren Wests »Sprækker«, 2003, af granit, og »Føniksreden« fra 2012,
af bl.a. granit og bronze, der begge er opstillet i
litra A.
Kirkegårdens anlæggelse. Efter forordningen af
22. febr. 1805, der forbød begravelser i kirkerne

Danmarks Kirker, Svendborg

og pålagde myndighederne ‘inden to år’ at anlægge nye kirkegårde uden for byerne, anskaffede
Skt. Nikolaj og Vor Frue kirker 1815 i fællesskab
et højtliggende stykke af byens fællesjord, der tidligere havde tilhørt Skt. Nikolaj Kirke.1 Herefter
ophørte begravelser ved kirkerne gradvis (jf. s. 80
ff., 259 fig. 3 og 266 ff.).
Planerne med anlæggelse af en assistenskirkegård kom til at strække sig over en længere årrække. Årsagen hertil var til dels en uoverensstemmelse mellem byen og Skt. Nikolaj Kirke
om kirkegårdens beliggenhed, som først blev løst
ved kongelig resolution i november 1818, da det
blev bestemt, at kirkegården skulle anlægges på
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Fig. 2. Mausolæum for lensgrevinde Ingeborg M. Rantzau (†1923), o. 1923 (s. 499). Foto David Burmeister Kaaring 2012. – Mausoleum to Countess Ingeborg M. Rantzau (†1923), c. 1923.

Skt. Nikolaj Kirkevænge.2 To år senere var anlægningen af kirkegården i engelsk stil gennemført under herregårdsgartner Aagaards ledelse, og
1821 blev kirkegården indviet (jf. gravsten nr.
11). I forbindelse med Klosterkirkens nedrivning
1828 blev et antal kister overført hertil (s. 518).
	Kirkegården er udvidet ad flere omgange. 1865
og 1870 lagdes jordstykker til mod vest, og 1912
gennemførtes en udvidelse mod sydvest,3 hvorved kirkegården kom til at omgive sygehusområdet. 1944 blev den udvidet mod nord, og her
anlagdes 1948 en urnegård, tegnet af Andreas
Jensen, med central plæne omkranset af lave mure af røde teglsten og afsluttet mod nord af en
kurvende søjlegang.4 1955 blev kirkegården atter
udvidet ved købet af Baagøes Have umiddelbart
vest for urnegården, hvor en fællesplæne, ligeledes tegnet af Andreas Jensen, blev etableret 1957.5
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod Valdemarsgade (øst) af dels stakit, dels en teglhængt
mur, der fortsætter langs Lundevej (nord), mod
gadens tilstødende parcelhusgrunde dog af trådhegn og buskads. Mod syd er der ligeledes plantet
levende hegn og en bøgehæk.

Hovedindgangen mod Valdemarsgade er udført
1903 efter tegning af arkitekt Johannes Magdahl
Nielsen.6 Den asymmetriske, murede portal har
spidsbuet køreport og en enkelt, rundbuet fodgængerlåge, begge med træfløje (fig. 1). Ved Kirkegårdsvej er endnu en køreport flankeret af fodgængerlåger bestående af svære piller, der bærer
tremmefløje. Herudover er der fodgængerlåger,
lukket af en jernfløj, dels mod Lundevej, bestående af granitpiller der bærer en træfløj som hovedindgangens, dels mod Baagøes Allé i kirkegårdens
sydlige hjørne.
	Kirkegården var oprindelig hegnet af et †stakit,
nævnt 1820,7 1826 og 1849, da det blev fornyet
og suppleret.8 Den gamle †hovedindgang, omtalt
ved en reparation 1834, befandt sig i kirkegårdens nordøstlige hjørne nær †graverboligen (jf.
ndf.).8 1827 omtales tre broer på kirkegården,
der sandsynligvis har ligget over en vandfyldt
grøft.
Beplantning. Den rigt beplantede kirkegård er
som nævnt kendetegnet af de mange gamle træer,
der pryder især de ældste kvarterer og giver karakter af parkkirkegård. Allerede kort efter 1821
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plantedes bl.a. popler og lindetræer.8 1847 var der
konflikt mellem ejerne af indhegnede gravsteder
og Skt. Nikolaj Kirkes ‘kirkeejer’, der mente, at
indhegningerne gik imod hans ret til græsning
på kirkegården; en sag der faldt ud til fordel for
sidstnævnte.9
Bygninger m.m. på kirkegården. Midt på kirkegården er 1895 opført et kapel, tegnet af arkitekt
Johannes Magdahl Nielsen i tidens nyromantiske
stil og bygget af røde tegl med sort skifertag (udvidet 2006 og 2012 efter tegninger af arkitekt Sten
Skovmand).10 Det tilstødende krematorium opført i
røde tegl stammer fra 1931 og er tegnet af Andreas
Jensen, som også har tegnet det italienskinspirerede colombarium, der 1937 opførtes af røde og gule
tegl lidt nord for krematoriet.11
	Endvidere er der opført en toiletbygning og
materialskure mod sygehuset nær litra B, og i
skellet mellem kirkegård og sygehus et kapel tilhørende sygehuset. Et kirkegårdskontor af røde
tegl med rødt tegltag er opført 1983 umiddelbart
nord for kirkegården, og 1987 byggedes et materialhus ved Kirkegårdsvej.12
Mausolæum (fig. 2), o. 1923, opført for lensgrevinde Ingeborg M. Rantzau, f. Weber, *1867,
†1923. Den delvis nedgravede bygning af sand-
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sten er ottekantet med kuplet hvælv. Indgangen
er udført i nyklassisk stil med rundbuearkade og
trekantgavl. På træfløjen ses en Davidsstjerne, sat
til minde om afdødes morfar, Raphael Camillo
Meldola.13 Ved litra P II.
†Bygninger. En †graverbolig opført lige uden for
kirkegården i dens nordøstlige hjørne blev 1853
omdannet til †ligkapel. 1870 nævnes en †klokke, rimeligvis ophængt i en klokkestabel, hørende til Vor
Frue Kirke.14 1971 rejstes en †klokkestabel, tegnet af
Johannes Exner, nær Magdahl Nielsens kapel.
Kirkegårdsmonumenter
1) (Fig. 3), 1828 og 1835, over Frederik Christian
Risbrich (Riisbrich), viceadmiral, kommandør af
Dannebrogordenen, Dannebrogsmand, *13. juli
1754, †29. sept. 1835, og hustru Mariane Risbrich (Riisbrich), f. Nellemann, *1765, †1828.
	To liggesten af sandsten, 154×87 cm. Personalia er anført på et centralt, ovalt og let hævet
skriftfelt udsmykket foroven med en blomsterranke i relief. I hjørnerne er rosetter. Langs kirkegårdsmuren ved litra B.
2) O. 1830(?), H(ans) J(ørgen) Baagøes familiegravsted.

Fig. 3. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1828 og 1835, over viceadmiral Frederik Christian
Riisbrich (†1835) og hustru Mariane Riisbrich (†1828) (s. 499). Foto David Burmeister Kaaring 2012. – Churchyard monument no. 1, 1828 and 1835, to Vice-admiral
Frederik Christian Riisbrich (†1835) and his wife Mariane Riisbrich (†1828).
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stort centralt skriftfelt, hvori personalia er anført
med indhuggede versaler. Nederst på stenen er
indfældet en rektangulær marmortavle, hvorpå
nummeret »5872519« , som henvisning til afdødes medlemskab af Frimurerordenen,13 er angivet mellem to pentagrammer, og over nummeret
endnu et pentagram hvori et hexagram. I litra D.
4) (Fig. 5), o. 1842, over Hans Jacob Krøyer,
købmand, *17. maj 1780, †1. febr. 1842, og hustru Maren Margrethe Krøyer, f. Clausen, *16.
juli 1785, †9. jan. 1853.
	Grotte af grå sandsten med tre indfældede,
rundbuede tavler af marmor, sat på granitsokkel,
171×70 cm. Personalia er anført på de ydre tavler i indhuggede, sortmalede versaler afsluttende
med hhv.: »Agtet af alle/ elsket og savnet/ af hu-

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1831, over justitsråd og toldindspektør Peder Horrebov Haste (†1831)
(s. 500). Foto David Burmeister Kaaring 2012. –
Churchyard monument no. 3, c. 1831, to Counsellor and
Customs Inspector Peder Horrebov Haste (†1831 ).

Cippus af grå sandsten med tavle af marmor,
258×81 cm. På tavlen er anført med indhuggede
versaler: »H. J. Baagøes/ familie-gravsted«. Herunder er i en halvrund niche en bikube, og over
tavlen et relief af en krydsende gren og palmeblad under en trekantgavl. Monumentet afsluttes
af en vase. Det er muligvis identisk med det, H. J.
Baagøe 1830 lod sætte på sin hustrus gravsted.8 I
litra C I.
3) (Fig. 4), o. 1831, over Peder Horrebov Haste,
justitsråd og toldinspektør, *12. jan. 1766, †26.
jan. 1831. Sat af hustruen Birgitte Melbye.
Liggesten af sandsten med indsat skrifttavle af
marmor, 150×75 cm. Den let kurvede sten har et

Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1842, over købmand Hans Jacob Krøyer (†1780) og hustru Maren
Margrethe Krøyer (†1853) (s. 500). Foto David Burmeister Kaaring 2012. – Churchyard monument no. 4, c.
1842, to the merchant Hans Jacob Krøyer (†1780) and his
wife Maren Margrethe Krøyer (†1853).
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stru og/ 2 sønner/ gik han over til/ gienforening
med/ de forudgangne/ børn« (tv.), og »Hisset
modtage/ mand og børn/ den forklarede/ med
salig glæde/ herneden velsigne/ sønnen/ og hans
hustru/ den elskede moders/ dyrebare minde«
(th.). På den midterste tavle er et relief af en merkurstav. Gravmindet er flyttet fra Vor Frue Kirkes
gamle kirkegård. I litra C I.
5) O. 1844, over Knud Linde, kommandørkaptajn i Søetaten, ridder og dannebrogsmand,
*1789, †1846, og hustru Nicoline Ursine Linde,
f. Hass, *1791, †1844.
Stele af grå sandsten, 185×79 cm. Gravmindet
har en fremspringende overkant, der antyder en
korsform. Personalia i indhuggede versaler. I litra
A III.
6) O. 1856, over Hans Peter v(on) Bjerg, major og postmester, Ridder af Dannebrog, *4. febr.
1799, †16. okt. 1856.
	Grotte af sandsten med indfældet tavle af marmor, 86×83 cm. Egeløvsdekoreret monument på
tilsvarende sokkel. Foroven et hul, hvori det nu
forsvundne kors har været sat. Indskrifttavle med
personalia i indhugget antikva under et forsænket relief af soldaterhjelm over en kanon. I litra B.
7) 1862, E. W. v(on) d(er) Hudes familiebegravelse. Over E. W. v(on) d(er) Hude, *1. dec. 1811,
†31. aug. 1870, og hustru Mette Frederikke v(on)
d(er) Hude, *9. marts 1816, †12. nov. 1886.
	Brudt søjle af sandsten, 145×49 cm. Øverst på
søjlen en laurbærkrans. Personalia i indhuggede
versaler, opmalet i sort. I litra S.
8) O. 1867, over Frdr. (Frederik) Mølmark, *1.
marts 1811, †7. marts 1867. Himmelport med
gotiserende portal af grå sandsten med indfældet
tavle og kors af marmor, 202×60 cm. Personalia i
indhugget antikva. I litra G.
9) O. 1886, over Theobald Chr. Fr.Weber, grosserer og fabrikant, *13. sept. 1823, †3. sept. 1886.
Liggesten af marmor, 29×52 cm. Monumentet
har skrå sider, 12,5 cm høje, personalia med indhuggede versaler opmalet med sort. I familiebegravelse i litra M. En buste af bronze (fig. 6), 89
cm høj, forestillende afdøde er sat umiddelbart
over for begravelsen (litra F). Busten er opstillet
på en piedestal af sandsten, 75 cm høj, og foran
denne står på en lavere sokkel et stykke kryolit.15
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Fig. 6. Buste af Theobald Chr. Fr. Weber, o. 1886 (s.
501). Foto David Burmeister Kaaring 2012. – Bust of
Theobald Chr. Fr.Weber, c. 1886.

10) (Fig. 7), o. 1889 og 1906, over Ludvig Frederik Henrik Brockenhuus-Schack, greve, amtmand og æresborger i Svendborg, *11. aug. 1825,
†13. okt. 1906, og hustru Julie Georgine Sophie
Brockenhuus-Schack, f. komtesse Moltke, grevinde, *4. maj 1830, †24 december 1889.
	To liggesten af poleret granit, 79×52 cm. Personalia i indhuggede versaler. Bag tavlerne er et
kors af marmor monteret i en natursten, 157 cm
højt. Gravstedet er indrammet af et gitter i rigt
smedejernsarbejde. I litra K.
11) 1921, over Dorthea v(on) Stöcken, kordegn, klokker og skoleholder ved Vor Frue Kirke,
†1821.16
	Bauta af grå granit, 70×115 cm. Mindesten
med indskriften »Memento mori 1821 – 28/9
– 1921« i indhuggede versaler opmalet med sort.
Foran stenen er i nyeste tid placeret en liggesten
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Fig. 7. Kirkegårdsmonument nr. 10, over grev Ludvig Frederik Henrik BrockenhuusSchack (†1906) og hustru Julie Georgine Sophie Brockenhuus-Schack (†1889) (s.
501). Foto David Burmeister Kaaring 2012. – Churchyard monument no. 10, to Count
Ludvig Frederik Henrik Brockenhuus-Schack (†1906) and his wife Julie Georgine Sophie
Brockenhuus-Schack (†1889 ).

med personalia i indhuggede versaler opmalet
med sort og afsluttet af »Første begravelse på
Svendborg Assistens Kirkegård den 28. september 1821, som samtidig markerede kirkegårdens
indvielse«. I litra A.
12) O. 1934, over Julius Olsen, *23. jan. 1870,
†1. nov. 1934, hustru <Maren Olsen, f. Hagedorn,
*20. nov. 1873, †18 juni 1954>, og deres datter
<Esther, *2. febr. 1899, †27. juli 1983>.
Stele af sandsten med bronzerelief, 37×59 cm.
Personalia i reliefversaler af bronze. I øvre højre
hjørne er et relief af to hoveder, udført af sønnen
Thorvald Hagedorn-Olsen.
13) O. 1956, over Johannes Jørgensen, digter og
æresborger i Svendborg, *6. nov. 1866, †29. maj
1956, og hustru <Helene Jørgensen, *26. febr.
1905, †27. dec. 1995>.
	Kløvet og poleret natursten, 107×140 cm. Personalia i bronzeversaler, afsluttet af »R(equiescat)
I(n) P(ace)«. I litra G.
14) O. 1962, over Aage Ludvig Holberg Elm
quist, justitsminister, folketingsmedlem, landstingsmedlem og medlem af Svendborg byråd,
*18. maj 1888, †20. sept. 1962.
Liggesten af rød sandsten, 107×70 cm. Personalia i indhuggede versaler. Bag stenen er på

en sokkel sat en bronzeskulptur forestillende en
knælende ung kvinde, der lægger en blomsterbuket. I litra A II.
Fælles- og enkeltmonumenter over faldne i krigene
1848-50 og 1864. 1) (Fig. 8), o. 1865-66. Monument, udført efter forslag af billedhugger Christian Andersen, Odense (jf. også DK Odense, 1713
og 2401).
	Obelisk på cippusformet sokkel hvilende på et
rektangulært postament; alt af granit. Indskrift på
soklen med indhuggede versaler, opmalet med
sort: »Mand døer, men/ ei døer mands/ daad«,
en variant over et vers fra kvadet Hávámál, og på
bagsiden: »1848-50/1864«. Monumentet, der er
opstillet i litra F, er skænket ved frivillige bidrag.
2) Øst for kapellet er o. 1867 etableret grave
for 27 eller 28 faldne soldater.17 Gravene markeres med hver en natursten, måler mellem
48/75×34/56 cm, med indskrift i indhuggede
versaler, der opregner navn, rang, militær enhed
samt dødsdato (jf. fig. 8). Soldaterne er faldet eller
døde af deres sår mellem 3. marts 1864 og 8. jan.
1865.
3) O. 1864, over Hans Adrianus Jørgensen, underkorporal, *4. marts 1841, †13. april 1864.
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	Tavle af sandsten, der læner sig op ad et marmorkors, måler 163×50 cm. I tavlen er personalia anført med indhuggede versaler og afsluttes af
Åb. 2,10. I litra F.
Fælles- og enkeltmonumenter for ofre fra Anden Verdenskrig. 1) O. 1944, over Charles Johansen, politibetjent, *23. febr. 1916, †6. marts 1944.
Sort granit, 65×85 cm.18 Stele med fladbuet
overkant, der flankeres af to lidt lavere pilasterlignende sokler. Personalia anført med indhuggede
versaler, herover et kors. På soklen er sat en urne
og på de flankerende pilastre to blomsterkrukker.
I litra K.
2) O. 1945, over Per Kraiberg, modstandsmand/
frihedskæmper, *28. maj 1923, † 11. jan. 1945.
	Bauta, 171×70 cm. Personalia i indhuggede
versaler, opmalet i sort. Herover er monteret
Knud Nellemoses reliefmedaljon fra o. 1970 (jf.
DK Odense 1714) med fremstilling af en knælende fakkelbærer og versalindskriften »faldet i
Danmarks frihedskamp 1940(-)1945«. I litra C.
3) O. 1945, mindesten for modstandsmændene
Arne Kjeld Jørgensen, †25. dec. 1944 i Neuen-
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gamme, Per Kraiberg Petersen (jf. nr. 2), og Poul
Petersen Holm, †13. marts 1945, henrettet i København; rejst af kammerater.
	Bauta, 85×108 cm. Personalia i indhuggede
versaler opmalet i sort og afsluttet af tre vers af
Kaj Munk: »For nu kan vi atter være/ se verden
i øjne roligt og frit/ I frelste jo Danmarks ære«.
Øverst på stenen er monteret Knud Nellemoses
reliefmedaljon (jf. nr. 2).
4) O. 1945, over Vilhelm Rosendal Jensen,
modstandsmand, *5. sept. 1917, †10. april 1945.
Liggesten af sandsten, 90×64 cm. Personalia
med bronzeversaler afsluttet af »Herrens navn
være lovet«. Mellem personalia og gravskrift er
monteret Knud Nellemoses reliefmedaljon (jf. nr.
2). I litra G.
5) O. 1945, over Otto Halberg, modstandsmand,
*18. maj 1886, †21. apr. 1945, g.m. <Karin Halberg, *18. apr. 1904, †4. marts 1953>, og datteren
<Anne Halberg, *20. marts 1936, †22. jan. 2007>.
Liggesten af sort, poleret granit, 110×70 cm.
Personalia anført med indhuggede versaler. Knud
Nellemoses reliefmedaljon (jf. nr. 2) er monteret
centralt lidt under midten. I litra J.

Fig. 8. Fællesmonument nr. 1, over faldne i krigene 1848-50 og 1864 (s. 502). Foto David Burmeister Kaaring
2012. – Collective monument no. 1, to the fallen in the wars of 1848-50 and 1864.
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6) O. 1945, over Henrik Mathiesen, *30. okt.
1904, †18. marts 1945, »faldet i kamp for Danmarks frihed«, Christian Mathiesen, *10. sept.
1877, †18. marts 1945, og <Dagmar Mathiesen,
*6. jan. 1909, †12. nov. 1984>.
Stele, 84×95 cm. Personalia i indhuggede versaler afsluttet af fire vers af H. P. Holsts »Slumrer
sødt i Slesvigs jord«. På indskriftens sider er monteret to af Knud Nellemoses reliefmedaljoner (jf.
nr. 2). I litra K1.
7) 1947, over »syv allierede flyvere/ der faldt
i Danmark/ i aaret 1944/ Tak for eders daad«.
Rejst 4. maj 1947 af de samvirkende soldaterforeninger for Svendborg og omegn.
	En tavle af poleret granit, 179×89 cm, med
fladbuet top. Indskrift i indhuggede versaler under Royal Air Forces kronede og bevingede våben. Omkring monumentet er opsat syv steler
eller »headstones« af hvid kalksten over de afdøde
engelske, canadiske og australske flyvere (jf. også
DK Odense 1714 og 2633).
8) 2003, »Mindelund/ for/ de landsmænd/ fra
Svendborg og omegn/ der omkom under 2.Verdenskrig/ 1939-1945«.
	Natursten med indskrift i indhuggede versaler,
opmalet med sort, 130×200 cm. Stenen er sat i
et bed centralt på en plads udgravet af bakken i
kirkegårdens sydøstlige hjørne. Mod bakken er
en lav stensætning, hvori er sat sten med indskrifter for »Civile ofre«, »Terrordræbte«, »Søens folk«,
»Modstandsfolk« og »KZ-fanger«. I litra A.
Mindetavle, o. 1960, for druknede fra skibet »Hanne S.«, som forliste ved Grønland, 29. april 1960.
Tavle af sandsten, 135×130 cm, med skrift i
monterede bronzeversaler afsluttet af første strofe
af N. F. S. Grundtvigs salme fra 1856: »Alt staar i
Guds faderhaand« (Salme 375). Opsat under urnegårdens søjlegang.
kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.
Arkivalier. Landsarkivet for Fyn (LAFyn). Kirkeinspektionsarkivet (Vor Frue Kirke): Dokumenter vedr. Assistens-

kirkegården 1819-1859 (Kirkeinsp.ark. Assistenskgd.);
Regnskaber 1798-1866 (Kirkeinsp.ark. Rgsk.); Indkomne breve 1709-1882 (Kirkeinsp.ark. Indk. breve);
Stiftsøvrighedsarkivet: Vor Frue Kirkes regnskaber 18191827 (Stiftsøvr.ark. Rgsk.);
Rigsarkivet (RA). Danske Kancelli: H 44 Journaler (vedr.
1847) (DaKanc Journaler).
Tegninger. Danmarks Kunstbibliotek. Forslag ved
Andreas Jensen: Opstalter af columbarium (1936); Forslag til låger (1954); To forslag til urnehave (1957).
Redaktion ved David Burmeister Kaaring. Korrekturlæsning ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet
januar 2013.
1

Johannes Olsen, »Kirkegaarden i Svendborg«, Vore
Kirkegårde 1928-29, 56; jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
for 1824. Udstrækningen fremgår af bykortet i Joachim
Begtrup, Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd,
Odense 1823, efter side 226, samt af bykortet (dateret
1860) i Trap (1. udg.) bd. 1-II, 682-83. Det med blyant
påførte areal i bykortet fra 1819 (jf. s. 70 fig. 7) synes i
sammenligning med disse kort at være for beskedent.
2
Begtrup 1823 (note 1), 199-202; LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Indk. breve.
3
If. oplysning fra Svendborg Kirkegårdskontor.
4
Johs. Tidemand-Dal, »Akademisk Arkitektforenings
Afdeling for Østifterne – 25 år«, Arkitekten 61 (1959),
154-56.
5
Jf. Andreas Jensens plan for fællesplænen dateret 28.
febr. 1957.
6
Olsen 1928-29 (note 1), 58.
7
LAFyn. Kirkeinsp.ark..Assistenskirkegård.
8
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
9
RA. DaKanc H 44. Journaler (1847).
10
Olsen 1928-29 (note 1), 58; om udvidelserne, se: NM.
11
Andreas Jensens opstalter til columbariet (»Urnegaard til Krematoriet paa Svendborg Kirkegaard«), dateret november 1936.
12
NM. Korresp.ark.
13
If. registrant ved Svendborg Kirkegårdskontor.
14
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
15
Kryolit var det primære råstof i sodafremstillingen på
Th. Weber & Co’s fabrik, den senere Øresunds Chemiske Fabriker A/S (i daglig tale ‘Kryolitfabrikken’).
16
Dorthea von Stöcken var enke efter ‘rektor’ og kordegn ved Vor Frue Kirke, Jens Lorenz von Stöcken,
†1789 (jf. s. 577).
17
To sten er sat over menig Niels Hansen, 8. infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 401, †27. april 1864, hvilket
dog også kan skyldes, at navn eller nummer på den ene
sten er forkert.
18
Charles Johansen blev dødeligt såret under Petergruppens kontrasabotageattentat mod Odense politistation.
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Fig. 1. Den tidligere (†)kirke set fra nordvest. Foto Mogens Vedsø 2013. - The former (†)church seen from the north west.

(†)skt. Johannes kirke
tidligere metodistkirke – svendborg
Historisk indledning. Den tidligere metodistkirke på
Lundevej, umiddelbart nord for Assistens Kirkegård,
blev opført og indviet 1882. Den husede den lokale
menighed indtil 1995, da bygningen blev solgt til erhvervsformål.
Metodismen kom til Danmark via USA 1858 og
blev et anerkendt trossamfund 1866. Menigheden
i Svendborg stiftedes 10. maj 1862, efter at de første
møder havde været afholdt 1860 under ledelse af nordmanden Markus Nielsen. De fandt sted i ‘Poul Smeds
Kirke’, et selvbygget gudshus ved Poul Ludvigsens

hjem. Senere samme år afholdtes offentlige møder i
lokalerne »San Francisco« og herefter regelmæssigt i
Anne Hvides Gård (Fruestræde 3). Menigheden var
vokset til 70 medlemmer, da man 1881 erhvervede
grunden på Lundevej.1 Den blev 1964 lagt sammen
med menigheden i Rudkøbing og 1990 med menigheden i Fåborg. – Efter afhændelsen af kirkebygningen
1995 holdt menigheden en tid til i lejede lokaler, indtil
den 2006 blev slået sammen med metodistmenigheden i Odense. I den forbindelse blev en del af inventaret doneret til metodistkirken i Letland.2
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bygning
Kirken, der er orienteret med alterpartiet i syd, er
opført 1882 af arkitekt Jens Eckersberg, Svendborg.3 Den består af et langhus med tårn og indgang i nord og en sydlig sidefløj med præstebolig
og mødelokaler ved kirkens vestside. Den lave
bygning er af røde mursten og taget tækket med
skifer. Stilen er en historicerende teglstensarkitektur med lave fagdelende støttepiller. Nordfacaden, der præsenterer kirken mod gaden, har
lisener og en stigende rundbuefrise. De rundbuede, falsede vinduer, med diagonalt stillede jern
sprosser, er koblet parvis med to åbninger i hvert
fag. Bygningens langsider bindes sammen af et
profileret bånd under vinduerne og en kraftigere
gesims langs murkronen. Efter 1995 er facaderne
på nær sydgavlen strøget med en fremmedgørende, mørkeblå farve, som sammen med de hvidmalede gesimser og vinduesindfatninger helt har
ændret bygningens karakter.4
	Det lille kvadratiske, spirprydede tårn er i tre
stokværk og indeholder nederst en forstue til kirken (våbenhus). Den rundbuede indgang i nord er
anbragt i en fremspringende portal, der er afsluttet
med en profileret spidsgavl. Et vandret bånd under
det gennembrudte tympanon indeholder opførelsesåret »1882«. Tårnet dækkes af et lavt pyramidetag over en rigt profileret gesims. Herover rejser sig
et otte-sidet klokkespir, hvis lanterne har rundbuede åbninger. Den tømrede konstruktion er klædt
med zink og afsluttes med en vindfløj med »1882«.
	Kirkens indre, der er noget ændret 1902 og
1950, fremtrådte fra begyndelsen som vækkelsesmenighedens store forsamlingssal ikke meget
forskellig fra tidens forsamlingshuse og missionshuse. Det spartanske rum, med ferniserede bænke
og bræddegulv, var som i andre metodistkirker
uden opdeling i kor og skib.5 Den vigtigste udsmykning var malede dekorationer i det gipsede
†tøndehvælv (jf. †kalkmaleri). Frem til 1902 var
salens sydlige del skilt fra med en væg bag alterpartiet. Heri var to døre, hvoraf den ene ledte
op til orglet, der var anbragt i en niche over alterpartiet. Efter orglets flytning blev skillevæggen fjernet og alterpartiet rykket frem til sydvæggen, hvorved rummet kunne modtage lyset

gennem de to høje vinduer i gavlen (fig. 3). Det
lavt spændte †tøndehvælv var ledsaget af en kraftig,
profileret gesims og støttet af et trækbånd af jern.
Tagkonstruktionen brændte 1950, og ved en efterfølgende ombygning blev tøndehvælvet afløst
af det nuværende ‘aftrappede’ bjælkeloft, der bæres af frie stolper langs væggene (arkitekt Johannes Wrang, København).
†Kalkmaleri. 1) O. 1882. Ved kirkens indvielse
var det tøndehvælvede loft udsmykket med malede rektangler, der krydsedes af diagonale linjer.
Over alterpartiet var den halvrunde gavl endvidere udsmykket med spinkel bladornamentik, to
malede felter med frakturindskrifter af Sl. 23,1 og
1. Joh. 4,16 og over orgelnichen frakturindskriften »Vaager (og) Beder«. Væggene var dekorerede
i nyklassicistisk stil med bl.a. en frise med meanderbort under gesimsen, og bag alterpartiet var
malet doriske søjler, der bar en frise med versalindskriften: »Fred være med eder!«.
2) 1902. Efter udvidelsen af kirkerummet maledes kassettering på tøndehvælvet.Væggene blev
udsmykket med bl.a. en blomsterbort.

Fig. 2. Grundplan. 1:300.Tegnet af Merete Rude 2012
efter Johs. Wrang 1950. – Ground plan.

(†)skt. johannes kirke
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Fig. 3. Kirkens indre 1920. Postkort i Metodistkirkens Landsarkiv. Foto David Burmeister Kaaring
2012. – Interior of the church 1920.

inventar
Hovedparten af inventaret hidrørte fra kirkens opførelse 1882.Ved nedlæggelsen af menigheden 2006 skænkedes bl.a. altersølvet til metodistkirken i Letland og
klokken til menigheden i Holstebro, mens kirkeskibet
fortsat er ophængt i det tidligere kirkerum.

†Alterpartiet, o. 1882, havde den for metodistkirker vanlige udformning af et enkelt †alterbord
kombineret med en bagvedstående †prædikestol
(jf. fig. 3), der havde opgange ved siderne. Kurven bestod af tre fag, hvert med profilkantede,
ryggede fyldinger.
†Alterudsmykninger. 1) (Jf. fig. 3), 1902. Et arkitektonisk opbygget panel udformet som pilastre der bærer en rundbuegavl udsmykket med et
kors. Ødelagt ved brand 1950. 2) 1950. Et enkelt
kors af træ, oplyst fra bagsiden.
*Altersølvet er 2006 doneret til metodistkirken i
Letland.
†Syvstage, o. 1900, ‘Titusstage’ med ottekantet,
aftrappet fod. Formentlig et arbejde af bronzestøber Lauritz Rasmussen, København.6
†Alterskranke (jf. fig. 3) o. 1882. En halvcirkulær skranke med drejede balustre og smal håndliste.

†Døbefont, o. 1894, af sandsten(?).7 Kummen
var ved overkanten smykket med Matt. 28,19 i
fordybede versaler. Glat, søjleformet skaft og kvadratisk fod. Opstillet inden for alterskranken.
†Stolestaderne, o. 1882, bestod af 21 bænke med
udsavede gavle, der afsluttedes af et kløverbladsmotiv og smalt rygstød. Bænkene blev forkortet
og derefter malet røde i forbindelse med istandsættelsen 1950.8
Gitter, 1882, af eg. En dobbeltfløj med gitterværk og svungen overside. Oprindelig placering
ukendt. Endnu i tårnværelset.
†Orgel, o. 1882, oprindelig med tre stemmer,
bygget af Peter Mortensen Gudme, Svendborg.
Oprindelig disposition: Principal 8', Gedakt 8', Fugara 4'. Omdisponeret og udvidet med én stemme 1950 af Eggert Froberg, Odense,9 hvorefter
dispositionen lød: Principal 8', Gedakt 8', Octave
4'10, Piccolo 2'. Sammenbygget kile-fødebælg og
parallel-magasinbælg. Facaden blev fjernet 1950,
hvor orgelhuset blev gjort lavere i forbindelse
med kirkeombygningen.11 Orglet, der oprindelig var indbygget i en niche over alteret, blev o.
1902 anbragt på et pulpitur i kirkens nordende
med brystning i syv fag og malet citat med gylden fraktur fra Sl. 121,8.12

508

svendborg

†Lysekroner. 1) (Jf. fig. 3), o. 1882, med 12
svungne arme, hhv. fire øverst og otte nederst,
og hængekugle, var ophængt i en jernstang med
kugler. 2) O. 1950, to hjulkroner med 12 lys.
Kirkeskib, o. 1900, »Sion«. Tremastet fuldrigger,
hvidmalet med rød bund og sorte og grønne detaljer. Skibet hang 2012 endnu i det tidligere kirkerum.
	To †skabe, 1882 og o. 1902, var opstillet på hver
side af alteret i salens sydlige ende (jf. fig. 3).
*Klokke, 1899, skænket til Holstebro Metodistkirke ved Idrætsefterskolen Lægården.13
kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.
Arkivalier Metodistkirkens Landsarkiv. Skt. Johannes,
Svendborg.
Tegninger. Svendborg Kommune. Teknisk Forvaltning.
Plan og snit med forslag til ændringer af tag og loft ved
Johannes Wrang 1950.
Historisk indledning ved Niels Jørgen Poulsen og
David Burmeister Kaaring. Bygningsbeskrivelse ved
Niels Jørgen Poulsen. Inventar ved David Burmeister
Kaaring med bidrag af Ole Beuchert Olesen (orgel).
Engelsk oversættelse ved James Manley. Korrekturlæsning ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæg-

gelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet april
2012.
1

Forfatteren Johannes Jørgensens mor søgte fra o.
1890 ind i den metodistiske menighed.
2
Finn Bræstrup Karlsen (red.), Den danske Metodistkirkes historie, 2000, 33-34, 106 og 165. Arkivalier i Metodistkirkens Landsarkiv, København, samt oplyst af
tidl. menighedsrådsmedlem Lars Bræstrup, Svendborg,
2011.
3
Jens Juel Eckersberg (1822-91), der var søn af maleren C.W. Eckersberg, virkede som arkitekt i Svendborg
fra 1863. Året før opførelsen af Skt. Johannes Kirke i
Svendborg, 1881, havde han tegnet den metodistiske
Vor Frelsers Kirke i Frederikshavn.
4
Ved salget af kirken 1995 var det et krav til den nye
ejer, at bygningen skulle males, så folk ikke skulle tro,
at den stadig var en kirke. Farven måtte hverken være
hvid eller gul.
5
Jf. Getsemanekirken i Horsens (DK Århus 6107-12)
og Skt. Pouls Kirke i Vejle (DK Vejle 198-200).
6
Jf. salgskatalog over Lauritz Rasmussens arbejder,
[s.a.]; eksemplar i NM. Se også DK KbhBy 4, 46.
7
Svendborg Menighed: Korte klip fra menighedens historie, anonymt, udateret manuskript i Metodistkirkens
Landsarkiv.
8
Kirkens protokol, Metodistkirkens Landsarkiv.
9
If. inskription i vindladen.
10
Omdannet af Gudmes Fugara 4'.
11
Orglet befinder sig muligvis i privateje.
12
Yderligere oplysninger om orglet findes i Den Danske Orgelregistrant.
13
Ikke at forveksle med byens tidligere metodistkirke,
†Skt. Pouls Kirke (DK Ringkøbing 328).

(†)ST. JOHN’s church
Historical introduction. The former Methodist church
on Lundevej was consecrated in 1882 and
housed the local congregation until 1995. After
it was sold the congregation used rented premises for a time, until 2006, when it was merged
with the Methodist congregation in Odense.The
old church building is now used for commercial
purposes.
Building. The church, which was designed by
the architect Jens Eckersberg, consists of a nave
with a small tower in the north and a southern
side wing with the minister’s residence and meeting rooms. The low building is in red brick in a
historicizing formal idiom. The Spartan church

interior, with varnished benches and a plank
floor, was oriented towards the altar section in
the south.When the church was sold in 1995 the
new owner was required to paint the building
in order to remove the look of a ‘church’. The
facades have now been painted in an alienating
blue colour.
Furnishings. When the congregation was dissolved in 2006 some of the furnishings, including
the altar plate, were donated to the Methodist
church in Latvia, while the bell was given to the
congregation in Holstebro. However, the church
ship still hangs in what was then the church interior.
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Fig. 1. Prospekt set fra sydvest (sml. fig. 30). Skitse af C. F. Thorin 1828. – View from the south west.

†gråbrødre klosterkirke
svendborg
NOTER S. 579
HISTORISK INDLEDNING. Som anført i
en tilføjelse til Peder Olsens (†o. 1570) oversigt
over franciskanerordenens historie i provinsen
Dacia fandt grundlæggelsen af Svendborg Gråbrødrekloster sted i 1236.1 Dermed repræsenterede klostret førstegrøden blandt ordenens tidlige grundlæggelser sammen med Ribe, Slesvig,
Viborg og Randers, idet gråbrødrene først godt
40 år senere, 1279, etablerede sig i selve stiftsbyen Odense på initiativ af Erik Klipping (DK
Odense 1769). De to fynske klostre hørte un-

der kustodiet Odense ligesom senere Nysted og
Nykøbing (stiftet hhv. 1286 og 1419, DK Maribo
205, 206).2 Grundlæggeren af Svendborgklostret
skulle ‘efter sigende’ være broder Astrad Frakke
(Astradus Fracki, †o. 1268), Valdemar Sejrs tidligere drost og foged ved borgen i Svendborg;
denne var syv år tidligere, 1229, skænket til kongens svigerdatter, Eleonora af Portugal (†1231,
jf. s. 66), g.m.Valdemar den Unge.3 Astrad Frakke, der muligvis var beslægtet med den magtfulde Hvideæt,4 blev senere gardian eller for-
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Fig. 2. Gråbrødre Kloster. Klosterkirken er angivet som nr. 3, klostrets vestfløj, senere anvendt som skole, som nr. 4
og en forbindelsesvej til Vor Frue Kirke, Skolestræde som nr. 22 (s. 521). Udsnit af byprospekt. Kobberstik fra Peder
Hansen Resens Atlas Danicus, Kbh. 1677 (jf. fig. 5, s. 68). – Greyfriars Monastery Church. Detail of engraved view of the
city from Peder Hansen Resens Atlas Danicus, 1677.

stander ved Gråbrødre Kloster i Roskilde, der
var grundlagt 1237, et år efter Svendborgklostret
(DK KbhAmt 149).
	Klostret og kirken var viet til Skt. Katharina
(værnehelgen) ligesom Odenseklostret (DK Odense 1769). Dette fremgår af et gardiansegl, kendt
fra et aftryk fra 1492 (jf. ndf.), og bekræftes samtidig af kirkens *klokke fra 1512, der ud over
Skt. Frans af Assisi bærer helgenindens navn (jf.
s. 214 og ndf.).5 Før 1267 skal institutionen have
modtaget en større donation fra Regner (†før
september 1266), Fyns biskop og desuden provincialminister for den nyoprettede ordensprovins Dacia.6 Gaven omfattede – ud over bøger
og andet, ikke nærmere specificeret – en grund,
der lå mellem Klosterkirken og en vej, der førte
fra Fisketorvet ned til stranden, antagelig Bro-

gade.7 Klostret har således været centralt placeret
i byens ældre topografi nær de nord-sydgående
hovedfærdselsårer, Møllergade og Skattergade, hav
nen og det vigtigste bytorv før etableringen af
Akseltorv ved Vor Frue Kirke, ligesom det lå
kun et stenkast fra Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 521).
Området var dog sumpet, hvilket man søgte at
afhjælpe ved diverse funderingsarbejder mv. (s.
524). Klostrets beliggenhed præciseres yderligere
1458.8 Regners gave kan i øvrigt meget vel have
været motiveret af de tab, som gråbrødrene både
i Svendborg og København disse år led under
krigen mod Lübeck. Således modtog brødrene
begge steder i 1266 en sum på 50 mark lybsk
som skadeserstatning.9
	Bortset fra den førnævnte omtale ( »ecclesia fratrum«) hos Peder Olsen er selve kirken tidligst

historisk indledning

nævnt 1334 i forbindelse med en pavelig tilladelse
til at holde provincialkapitel her (»in ecclesia vestra dicti op(p)idi (dvs. Svendborg)«) på trods af
det gældende landsdækkende interdikt.10 Klosterkirken havde da allerede to gange tidligere dannet ramme om tilsvarende møder (1276 og 1310),
ligesom den fortsat benyttedes hertil helt frem til
1526.11 Den ældste bygning af tegl, der var under
opførelse eller ombygning gennem flere årtier, og
som omfattede et rektangulært kor og et jævnbredt skib, er antagelig påbegyndt o. 1250, men
blev ikke længe efter skadet af brand, måske i forbindelse med den ovennævnte konflikt o. 1266
(jf. s. 538). Det var denne bygning, der udvalgtes
som begravelsessted for kongesønnen, hertug Abel
(Abelsøn, †1279), ét blandt flere vidnesbyrd om
Abelslægtens nære tilknytning til Svendborg.12 Et
afladsbrev fra 1291 afspejler antagelig yderligere
behov for kapitaltilførsel til byggeriet.13
1361 blev kirken (gen)indviet.14 Dette repræsenterer sandsynligvis afslutningen på en radikal ombygning af den senromanske kirke, der i
årtierne forinden var erstattet af en toskibet, gotisk bygning (s. 541), vel bl.a. som følge af brand
og anden ødelæggelse i løbet af den politiske uro
i disse år. 1388 stiftede en adelig familiekreds et
kapel, antagelig dog en integreret del af kirken
(vel i søndre sideskibs østende) og næppe en
særskilt bygningsdel (s. 559).15 29. maj 1472 blev
Svendborgklostret reformeret efter den strengere
observansbevægelses principper, der tidligst var
indført i Odenseklostret (DK Odense 1770).16
Ejendomme og gaver. Ud over de førnævnte gaver fra biskop Regner modtog Svendborgklostret
igennem hele middelalderen flere donationer fra
private, i første række som modydelser for sjælemesser eller begravelser. Efter reformeringen i
slutningen af 1400-tallet udgjorde donationerne
dog primært naturalier, da man aktivt afhændede
jordegods i overensstemmelse med observansens
strenge fattigdomsidealer. Klostret havde allerede
selv 1333 erhvervet flere jordlodder, vel i nærheden, idet skødet herpå tegnedes med samtykke
fra grev Gerhard af Holsten og 1348 stadfæstedes
af hans søn, Henrik.17 1480 frasolgte man dog til
Axel Valkendorf en ejendom og jord i Brogade,
givet i sjælegave af Peter Nielsen.18 Til gengæld
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Fig. 3. Udsnit af bykort fra 1771. Gråbrødre Klosterkirke er mærket »S«. Nord for ses Klostergården og andre reminiscenser, til dels fra det tidligere klosteranlæg
(s. 521). Farvelagt tegning af Lauritz Pedersen Næraae
(jf. fig. 6, s. 69). – Detail of city map, 1771. Monastery
Church marked with an ‘S’. Watercolour by Lauritz Peder
sen Næraae.

befalede dronning Christine, der på daværende
tidspunkt (dvs. i 1500-tallets første årtier) havde
byen ‘udi befaling’, en udvidelse af klostergrunden med nogle huse og jordstykker, som hidtil
havde været en del af ‘byens stræde og omløb
ned til stranden’, dvs. ved klostrets sydlige grænse. Transaktionen hævdedes dog sidenhen at have
været Svendborg By ‘til stor skade og brøst’.19
Sjælegaver til klostret i form af penge og naturalier kom i den første tid fra bl.a. fru Gro,
enke efter Esbern Vagnsen og dermed knyttet til
den vidtforgrenede Hvideslægt ligesom, vistnok,
klostrets grundlægger, Astrad Frakke;20 hendes
donation til gråbrødrene i Svendborg ydedes
1268, umiddelbart før hun indtrådte i Skt. Clare
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Fig. 4. Udsnit af bykort fra 1819. Klosterkirken er angivet med sort og mærket »19«, mens Klostergården og
byskolen ses nord herfor, farvelagt med rødt (jf. fig. 7, s.
70) (s. 522). – Detail of city map, 1819. Monastery Church
marked in black, with the so-called ‘Kloster- or Priorgaard’
and the Civic School in red.

Kloster i Roskilde.21 Tilsvarende testamentariske
gaver i form af økonomisk tilskud kom 1291 og
1295 fra andre af slægtens medlemmer, Lave Lavesen (Litle) og Niels Hamundsen (Litle).22 En
ydelse af korn og smør finansieredes 1332 via en
godsgave fra Christoffer II’s drost, Lars Jonsen og
leveredes fra Skt. Jørgensgården, idet midlerne
særligt skulle anvendes til indkøb af vin, nadverbrød, olie og voks til franciskanernes gudstjeneste.23 Hvorvidt gråbrødrene også betjente
spedalskhedshospitalets menighed, fremgår dog
ikke entydigt, og under alle omstændigheder må
disse eventuelle opgaver være ophørt før 1413
(s. 402). Margrete, rigsråd Jacob Basses hustru,
der dog valgte sin begravelse i Snøde (Langelands Nørre Hrd.), betænkte o. 1339 Svendborg

og Nysted klostre sammen med en række kirker
på Langeland, idet gråbrødrene specifikt modtog
skarlagensklæder, forsynet med broget pelsbesætning.24 Fra de sidste årtier af klostrets levetid
er kun registreret mindre gaver i form af naturalier.25 Hertil føjer sig forskellige vidnesbyrd
om dronning Christines ganske særlige velvilje
over for franciskanerordenen, i hvis odenseanske moderkloster hun etablerede kongefamiliens gravkompleks (jf. også DK Odense 459 ff.,
717 ff., 1771 ff.).26 Bortset fra den ovennævnte
ejendomstransaktion var dronningens gaver dog
tilsyneladende af mindre omfang, når man ser
bort fra en donation på 6.000 mursten, fragtet
fra Langeland (Tranekær Len) til klostret. Hertil kom betaling for røgelse og graverløn 1511 i
forbindelse med hendes tjener, Jacobs Koks begravelse i klosterkirken.27 Dronningen havde på
tilsvarende måde 1504 betalt udgifterne til begravelsen af sin lensmand på Næsbyhoved, Otto
Porsfeldt (jf. DK Odense 1410). Indirekte turde
også kirkens korbuekrucifiks, der tilskrives dronningens hofkunstner, Claus Berg, spejle hendes
omsorg, jf. s. 566.
Kirken efter reformationen. Klostrets afvikling ved
det lutherske systemskifte er ikke nærmere beskrevet. Allerede 1530 fik borgmester, råd og byens sognemenigheder dog løfte om,‘når gråbrødrene (…) udgår af samme kloster’, at erhverve
klosterbygningen til et hospital for fattige og syge, mens kirken skulle overlades til byen som sognekirke, dog under forudsætning af, at hospitalets
beboere ikke led noget afsavn derved.28 Nyordningen var endnu ikke trådt i kraft 1532, da ejendomsbrevet vedrørende selve klostret blev gentaget med henblik på det umiddelbart forestående
tidspunkt (‘når som helst’) gråbrødrene havde
forladt institutionen.29 Først 1541 synes reformen omsider gennemført. Som fastslået overtog
byens borgere herefter klostret ‘med haverum og
abildgård’, bortset fra Gråbrødre Kirke og det hus
(dvs. klostrets vestfløj), der var bestemt henholdsvis til en sognekirke og en byskole.30 Munkene
havde vel på dette tidspunkt for længst forladt
klostret, måske allerede i forbindelse med urolighederne under Grevens Fejde 1534-36. Dog skal
det bemærkes, at moderklostret i Odense endnu
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Fig. 5. Udsnit af bykort fra 1860. 1:8000. Hospitalet er mærket »h«, Borgerskolen »i«
og »Ruiner af Klosterkirken«, dvs. Det Hardenbergske Kapel, »k«. Nord for ses Kloster- eller Priorgården (s. 522). Trap, 1. udg. (jf. fig. 9, s. 72). – Detail of city map, 1860.
The Hospital is marked ’h’, the Civic School ‘i’ and “Ruins of Monastery Church”, i.e. the
Hardenberg Chapel, ‘k’.To the north the so-called Kloster- or Priorgaard is indicated.

bestod frem til o. 1537 og først definitivt vides
forladt 1539 (DK Odense 1772).
	Kirken og klostrets status er kun summarisk
omtalt af biskop Jacob Madsen i forbindelse
med hans visitatsbesøg i byen 1588 (jf. også s.
76, 258).31 Selve kirkebygningen synes omfattet af det fælles lakoniske skudsmål for byens
kirker som værende ‘passelig ved bygning med
tegl’, om end med ‘ganske ringe underholdning
til bygning’. Ud over skolen ved Klosterkirken
nævner biskoppen, at selve klostret var solgt for
250 dlr. til ‘Fru Helvig på Tåsinge’ (Helvig Hardenberg (1540-99) til Arreskov og Kjærstrup,
enke efter Erik Rosenkrantz). Hun havde på et
tidspunkt før 1586 erhvervet de daværende klosterbygninger, dog fraregnet vestfløjen med byens
Latinskole. I henhold til fundats af 29. sept. 1586

Danmarks Kirker, Svendborg

stiftede Helvig Hardenberg et hospital i klostrets
nordfløj, der indrettedes med boliger til seks fattige.32 Antagelig i samme tidsrum opførtes et kapel på kirkens nordside, i senere kilder betegnet
Det Hardenbergske Kapel (s. 559).
	Den sparsomme brug gennem de følgende århundreder (se ndf.) har næppe tæret meget på
kirkebygningen, der dog blev løbende istandsat.
Den var således ifølge et skudsmål o. 1768 fra Nicolai Reiersen, sognepræst ved Skt. Nikolaj Kirke,
‘endnu ved magt og meget kønt holdt ved lige’.33
Under Englandskrigen, specielt i årene 180712, anvendtes bygningen som arsenal for Sø- og
Landetaten samt til korn- og fouragemagasin,34
hvilket uundgåeligt satte sit præg på det indre.
Oprydning og rengøring, om end ikke nogen
større istandsættelse, gennemførtes derfor efter-

33

514

svendborg · †gråbrødre klosterkirke

følgende, ligesom man pudsede kirken op 1816 i
forbindelse med et besøg af prins Christian Frederik (Christian VIII). Ved denne lejlighed blev
de formodede rester af Abel Abelsøn midlertidig
optaget (s. 570.). 35 Når tilstanden alligevel 1823
kunne karakteriseres som ‘god’ – ligesom det
bemærkedes, at kirken havde et godt ekko(!) –
må det dog primært gælde eksteriøret.36 Et syn,
foretaget 1825, tre år før den endelige nedrivning
(jf. ndf.), fastslog således, at alt indvendigt, både
mure, hvælv, tømmerværk, vinduer og døre samt
inventar, var uanvendeligt og brøstfældigt. Alene
altertavlen med det tilhørende alterbord kunne
passere som ‘brugelig’.37
Administration, regnskaber og ejendomme efter reformationen. Som nævnt tilhørte Klosterkirken
byen og stod dermed ligesom de to gamle sognekirker under Magistratens bestyrelse (indtil
1814) og Stiftsøvrighedens tilsyn.34 En særskilt
kirkeinspektion med tilhørende regnskabsaflæggelse er – om end med store lakuner – kendt
fra 1729, måske en konsekvens af nyordningen af
byens kirkeforhold året forinden (jf. ndf.).38 Den
ældste inventarfortegnelse er bevaret fra 1634
(med tilføjelser fra 1682), dog bogført under Bispearkivets herredsbreve.39 Siden middelalderen
lå kirken og klostret under Vor Frue Sogn,40 der
også efter reformationen bl.a. varetog istandsættelser på den såkaldte Munkebrønd (s. 261 og
522). Begge byens sognemenigheder var i kraft af
deres brugsret til kirken (jf. ndf.) også økonomisk
involveret i dens drift. Det ytrede sig bl.a. ved, at
indtægter fra Klosterkirkens ejendomme undertiden tilflød kirkeinspektionen ved de respektive
sogne, ligesom indtægter fra begravelser i kirken
eller på den tilhørende kirkegård oftest bogførtes under Skt. Nikolaj og Vor Frue Kirke (s. 217,
369).41 På samme måde lånte f.eks. Skt. Nikolaj
Kirke i 1600-tallets begyndelse byggematerialer fra
Klosterkirkens beholdning,42 mens man til gengæld 1738 betalte leje for Vor Frue Kirkes murvogn, der anvendtes ved Klosterkirkens indvendige kalkning.43
	Indtægterne efter reformationen hidrørte til
dels fra lejeindtægter fra to vænger ved Gerrits
Port. Det mindste af disse indkøbtes af Magistraten 1651 ‘til kirkens nytte og fremtarv’, mens det

andet ifølge gavebrev af 20. marts 1656 skænkedes af Christoffer von Offenberg til Leyholm
på egne og hustruen, Maria Hartvigsdatter von
Lützows vegne (jf. s. 577).44 Som fastslået 1800,
kort før kirkens nedlæggelse, havde man gennem årene yderligere haft løbende indkomster
fra stolestadeleje, betalt af ‘flere ansete familier
fra sognet’, nogle endda på livstid.45 Hertil kom
indtægter for klokkeringninger og salg af jord
ved begravelser samt i enkelte tilfælde ved offer i kirkens blok. Endvidere kan man notere sig
supplerende renteindtægter fra obligationer eller
pengeudlån, såvel til enkeltpersoner som til byens øvrige institutioner. Af faste udgifter ud over
spredte beløb til reparationer og enkelte nyanskaffelser bidrog kirken til at aflønne og betale
husleje til skolelæreren, der samtidig fungerede
som degn og klokker. Som fastslået faldt Klosterkirkens vedligeholdelse derfor næppe det offentlige til byrde, snarere tværtimod.46 Endnu 1816
(jf. ndf.) og 1820 indskærpedes det i øvrigt over
for kirkeværgen, at kirken stadig skulle holdes ‘i
den stand og hævd, der egnede sig for dens oprindelige bestemmelse’.47
Gudstjenesteskikke m.m. Som anført s. 76 og 260
fungerede Klosterkirken efter reformationen og
frem til sin nedlæggelse som anneks- og begravelseskirke for byens to sognemenigheder. Den
havde således hverken selvstændig menighed eller sogn, ligesom der heller ikke var et særskilt
præsteembede knyttet hertil. Ifølge en forordning fra januar 1541 holdtes prædikentjenester
og aftensang på skiftende dage (søndag, onsdag
og fredag), idet handlingerne efter tur forrettedes
af sognepræsterne og kapellanerne ved Skt. Nikolaj og Vor Frue Kirke. 48 Degne- og klokkertjenesten blev som i de ovennævnte kirker antagelig
varetaget af Latinskolen, siden 1740 af den nyoprettede Danske Skoles personale.49 1728 revideredes gudstjenesteordningen ved byens kirker,
bl.a. i lyset af, at byens indbyggertal var faldet. I en
indstilling til Danske Kancelli fastsloges det, at tilhørernes tal i kirkerne, ‘fornemmelig i de sognedags prædikentjenester om ugen og allermest på
fredagene, er så ringe, at vi det for Gud og Deres
Kongelige Majestæt vemodeligen må beklage’.
Knap 50 år tidligere, 1680, var kapellanembedet
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Fig. 6. Det Hardenbergske Kapel, set fra nord, 1856. I baggrunden ses endnu intakte dele af Klosterkirkens nordmur
(s. 519). Akvarel, signeret »IC« eller »CI« i Svendborg Museum. – The Hardenberg Chapel from the north, 1856. In the
background, still-intact parts of the north wall of the Monastery Church.

ved Vor Frue Kirke blevet nedlagt (jf. s. 260 f.).50
Fra 1728 dannede Klosterkirken således ramme
om alle froprædikener på søn- og helligdage samt
tolvprædikener hver søndag i fasten for begge
sognemenigheder, hvortil kom ligprædikener, samt
morgen og aftenandagter for den daværende latinskole (indtil 1740).51 Som præciseret 1800 af
Stiftsøvrigheden afholdtes endnu prædikener på
de tre store højtidsdage (påske, pinse og jul) og i
fasten.45 I øvrigt ringedes der jævnligt med kirkens klokke, både ved begravelser her og ved de
to gamle sognekirker. Denne praksis synes mht.
prædikener at være opretholdt indtil o. 1807, ligesom der fortsat ringedes, senest 1806, i forbindelse med begravelser.52 Sidste begravelse i Klosterkirken er antagelig H. W. Borrings bisættelse
24. jan. 1805, kun knap en måned før det landsdækkende forbud af 22. febr. 1805 mod begravel-

ser inde i kirkebygningerne.53 Klokken lød tillige
ved de landsdækkende sørgeringninger i forbindelse med kongelige begravelser, således 1794 og
1796, hhv. for arveprinsesse Sophie Frederikke
og enkedronning Juliane Marie.54 Til trods for at
kirken, som nævnt ovenfor, næppe benyttedes til
kirkelige handlinger i krigsårene, er det dog bemærkelsesværdigt, at der endnu 1810 fandtes hen
ved 31 rdl. i pengeblokken.35
Kirkens afvikling og nedrivning. Ganske svarende
til situationen for franciskanerklostrene i Slesvig, Viborg55 og Odense (DK Odense 1774 ff.)
gennemførtes i de første årtier af 1800-tallet
en successiv afviklingsproces, kulminerende med,
at de nævnte komplekser jævnedes med jorden
(hhv. o. 1794, 1813 og o. 1830 samt 1817-18).
For Svendborg Klosterkirkes vedkommende skete
nedrivningen 1828. Derfor kunne arkæologen

33*

516

svendborg · †gråbrødre klosterkirke

Christian Jürgensen Thomsen, som siden 1816
havde været sekretær for Oldsagskommissionen
og i sidste fase tæt fulgte Klosterkirkens afvikling, med rette konstatere: »Det er som en haard
Skjæbne svæver over Graabrødre Kirkerne«.56 I
lyset af oplysningstidens utrættelige ildhu for at
forbedre det offentlige byggeri, skulle samtlige
kirker, hvoraf en række netop funktionsmæssigt
indtog en sekundær status, udpeges som rammer for forskellige civile institutioner eller som
byggegrunde for nye anlæg.57 Denne udvikling
skulle dog kollidere med samtidens øgede antikvariske bevidsthed. Kort sagt kom fremskridtsiveren til at spænde ben for fortidsbevaringen.
Allerede o. 1800 synes man at have overvejet
en alternativ anvendelse af Klosterkirken. Dette
år fremførte amtmand for Svendborg Amt, Peter
Christian Schumacher, et forslag til Klosterkirkens salg (dvs. nedrivning) eller genbrug som sygehus, vejerbod eller pakhus.58 En plan til genanvendelse som rådhus og arrest skulle også efterfølgende præsenteres, idet man allerede 1793 havde
påpeget de eksisterende offentlige institutioners
utilstrækkelighed; lige så problematisk var også
skolevæsenets lokalesituation.59 Efter indvendinger fra sognepræsterne ved byens to kirker afviste
Stiftsøvrigheden dog Schumachers forslag, ligesom man forsvarede kirken som en nyttig og dertil økonomisk ubebyrdet stiftelse. Det var således
næppe ønskeligt »for vor kiære Fædreneland (…)
kun at nedrive hvad Forfædrene havde stiftet,
eller ligefrem intet at have til at kunne lægge i
den eene Haand, uden hvad man havde røvet fra
den anden«(!).60
Sagen blev dog ikke glemt,61 og tanken om
at omdanne kirken til rådhus, fængsel, skole, arbejdsanstalt, fattigboder og sygehus mv. fremførtes med regelmæssige mellemrum i de følgende
år. Efter forslag 1804 fra kancellipræsident F. J.
Kaas62 udarbejdedes d.å. tegninger med tilhørende overslag til kirkebygningens omdannelse. Projektet leveredes af Svendborgbygmesteren Henrik
Berggreen (1751-1830), men kendes primært fra
Magistratens kommentarer hertil.63 Heraf fremgår, at gravkapellet på kirkens nordside, ‘der er
næsten fuld af ligkister’, skulle genanvendes som
pakkammer for spinderiet i en fremtidig arbejds-

anstalt. Dette forudsatte dog, at de tilstedeværende kister nedgravedes i klostrets gård, da byens
øvrige kirker ikke rummede plads hertil. Problemer i forbindelse med denne løsning, hvilket
navnlig angik de sundhedsmæssige forhold samt
de uhensigtsmæssige adgangs- og belysningsforhold, både for de fremtidige institutioner og de
lokale beboere i klosterkomplekset, førte imidlertid til en anbefaling af, at i det mindste rådhuset udskiltes af projektet, og at en helt ny bygning
hertil projekteredes, ‘byen til zir’. Samtidig foresloges Klosterkirkens kapitaler benyttet til dette
formål.
	Debatten fortsatte de følgende år, fra 1805 inden for rammerne af en af Danske Kancelli særlig
nedsat kommission med repræsentation af bl.a.
amtsprovsten, stads- og distriktslægerne, byfogeden samt medlemmer af den lokale gejstlighed
og magistrat.64 Kommissionens referatprotokol
synes gået tabt (jf. note 63), men visse detaljer
i de fremførte overvejelser fremgår af en række
betænkninger, indsendt til Kancelliet. I første instans syntes Stiftsøvrigheden nu – i lighed med en
kreds af byens borgere – indstillet på at lade kirken
nedrive, idet man henviste til den tilsvarende indstilling (6. febr. 1805, jf. DK Odense 1774 f.) vedrørende Gråbrødre Kirke i Odense og forinden
da (1767) til nedrivningen af Skanderborg Slot
(DK Århus 6172). Sidstnævnte havde vist sig som
en lukrativ forretning for de private nedrivningsentreprenører, ligesom man heller ikke undlod
at påpege, hvordan de mange skønne grundmurede, tavlebyggede og teglhængte bøndergårde
i Skanderborg og Åkær amter udgjorde ‘denne
operations priselige minder’. Derfor kunne de
to fynske klosterkirkers eliminering i virkeligheden komme til at ‘repræsentere den hæderligste
forvandling’.65 Dog anbefalede sognepræsterne
ligesom tidligere bygningens bevaring, der f.eks.
kunne nyttiggøres som et tøjhus med tilhørende
batteri, ‘hvorved (…) fjendtlige overfald let kunne afholdes, da fjenden herved kunne beskydes
fra tre sider’(!).66 Også Schumacher sluttede sig
nu til ‘bevaringsfløjen’, idet han beklagede, at den
svære og som det synes »for Evigheden opførte
Bygning skulde sælges til Nedrivelse«, ligesom
han påpegede, at det »ved dens store Soliditet
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vilde (…) koste saa meget at nedrive den, at den
vilde bortgaae for et Spotkiøb«.67
	Konklusionen i det afsluttende memorandum
af 21. marts 1806 var derfor, at kirken bevaredes,
enten omdannet til en borgerlig realskole eller
til et amtssygehus, hvorimod en funktion som
rådhus forekom uaktuel på grund af bygningens
decentrale placering i byen. De forskellige forslag
var ledsaget af tegninger med tilhørende overslag,
udarbejdet af bygmester Berggreen,68 et materiale, der ligesom arkitektens tidligere projekt imidlertid alene kendes fra de ledsagende kommentarer. Dog indskærpede Stiftsøvrigheden, som i den
senere fase støttede skoleforslaget, at der, inden
eventuelle ændringer iværksattes, blev foretaget
en undersøgelse af kirken ved en ‘oldgransker’,
f.eks. dr. Baden (kunsthistorikeren og filologen
Tobias Baden (1765-1849)), idet der »muligen
kunde findes noget, som til den ældre Histories
Oplysning kunde give Anledning«.69
	I krigsårene synes sagen at have hvilet, men
fra 1816 blev søgelyset atter med fornyet styrke
rettet mod spørgsmålet om kirkens alternative
brug, bl.a. i forbindelse med en skadesopgørelse efter bygningens anvendelse af militæretaten.70 Skoleprojektet genfremsattes af Joachim
Begtrup 1816/19,71 tilsyneladende dog uden at
vinde genklang. Etableringen 1816 af en fynsk
lokalregering under guvernøren, prins Christian
Frederik (Christian VIII) betød imidlertid, at nye
kræfter blev sat ind for at udfinde en samlet løsning for byens offentlige bygninger. 1825 engageredes hofarkitekten, Jørgen Hansen Koch, af
prinsen til at udarbejde forslag til et nyt rådhus
på Byens Torv (indviet 1830).72 I samme forbindelse fremkom Koch med forslag, der dog heller
ikke er nærmere kendt, til kirkens genanvendelse
eller nedrivning, idet materialerne i sidstnævnte
tilfælde ifølge ham kunne benyttes til rådhusets
opbygning.73 I de følgende års langtrukne sagsbehandling mellem de lokale myndigheder, Guvernementet og Danske Kancelli, hvor spørgsmålet om det rette ejerskab til Klosterkirken og
dens kapitaler også var et tilbagevendende tema,
fremstod prins Christian Frederik utvetydigt som
talsmand for kirkens eliminering.74 4. marts 1828
indstillede han således til Kancelliet, at kirken
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blev udbudt ved offentlig auktion til nedrivning.
Forinden var rettighedshavere til begravelser i
kirken blevet varskoet.45 Knap en måned senere,
2. april s.å., faldt den definitive dødsdom, den
kongelige resolution om nedbrydelsen af »den i
flere Aar ubenyttede og tildeels forfaldne Kloster
Kirke«.75 Selve nedbrydningsarbejdet skulle udbydes i auktion og de indkomne beløb benyttes
til bedste for byens skolevæsen.
Først i 11. eller på det nærmeste i 12. time, dvs.
fra slutningen af april 1828, synes de antikvariske
myndigheder i København, dvs. Oldsagskommissionen, omsider at være blevet mobiliseret. Antagelig med den mangelfulde registrering i forbindelse med afviklingen af Odense Gråbrødre
Klosterkirke i frisk erindring (DK Odense 177476) bad prinsen et medlem af kommissionen
sammen med ‘en duelig tegner’ om at begive sig
til Svendborg ‘for at efterse og afbilde, hvad der
i antikvarisk henseende med bygningen måtte
være mærkværdigt, og hvad der af oldsager måtte
fortjene at opbevares eller tegnes’.76 I den indledende undersøgelsesfase rådførte Thomsen, der
‘aldrig selv (havde) været i Svendborg’, sig med
en lokalkyndig, Carl Vilhelm Heber, sognepræst
ved Vor Frue Kirke.77 Denne, som i første omgang opfordrede Thomsen til selv at besøge byen
sammen med maleren, professor (C. W.) Eckersberg, fremhævede mht. genstande af arkæologisk
interesse eller ornamenter kun prædikestolen
og en altertavle, »hvis Billedhuggerarbeide ikke
kan kaldes slet, saafremt det var saa gammelt som
Bygningen, der er opført i Valdemar Seiers sidste
Leveaar, altsaa omtrent 1237-41«. Om ligstenene turde han ikke ytre sig med vished. Samtidig
kontaktede Heber,‘da prinsen synes at ønske det’,
stiftsbygningskonduktør J. Hanck, for at denne
kunne forestå tegnearbejdet ‘af det mærkeligste
af bygningen’.78 Også Thomsen skrev til Hanck
med referat af sine samtaler med prinsen, der dog
nu yderst tankevækkende gav udtryk for, at det
‘ville glæde (ham) om denne nedrivning kunne
undgås’(!).79 Thomsen, der under sine antikvariske forundersøgelser var blevet opmærksom på
dens værdi som ‘en af de mærkværdigste (bygninger) i hele landet’, røbede dog sin generelle
uvidenhed om kirkens inventar og gravminder
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ved at efterspørge dens døbefont, dåbsfad og vasa
sacra (dvs. altersølv). Af begravelser og gravminder kendte han således kun prins Abels lig, omtalt
i den antikvariske litteratur, og de to ligsten, som
arkivtegneren Søren Abildgaard havde registreret
1761 (jf. ndf.). Selvom Thomsen således tog forbehold for sin manglende viden, gav dog også
han udtryk for en stigende bekymring vedrørende den planlagte nedbrydning (»Er der vigtige
Grunde, som taler for at den Gamle Kirke bør
rives ned?«).80
15.-16. juli 1828 besøgte Hanck Klosterkirken
for at udarbejde de beordrede tegninger.81 Kun få
dage senere ankom imidlertid Thomsen, ledsaget
af den unge arkitekt, assistent ved Bygningsvæsenet, Christian Frederik Thorin (1801-29), som
under Thomsens opsyn gennemførte en omhyggelig opmåling. Thorins tegningssæt omfatter i
alt otte tegninger, heraf fem udført i pen, sepia og
lavering som særlige præsentationsstykker af plan,
eksteriør, interiør samt udvalgte bygningsdetaljer,
hvortil kom tre blyantsskitser (fig. 1, 21, 25-30, 58
og 73).82 Selv udfærdigede Thomsen 22. juli en
detaljeret oversigt vedrørende bevaringen af de
vigtigste bygningsfragmenter, inventargenstande
og gravminder, »dersom den Beslutning, at Klosterkirken skulde sælges og nedrives, kommer til
at udføres«. Genstandene beordredes enten oversendt til det senere Nationalmuseum eller foresloges genanvendt i andre kirker.83 Tegningerne
og notatet udgør de vigtigste kilder til en rekonstruktion af Klosterkirkens status umiddelbart før
nedrivningen. Hancks optegnelser er ikke kendt.
Parallelt med forundersøgelserne blev kirkens
nedrivning udbudt på auktion. Efter to forudgående tilbud fra lokale, der dog ikke endelig approberedes,84 valgtes et tilbud af 12. aug. (kontrakt af 14. aug.) fra murermester Hans Friederich Bardram, Odense, der for 300 rdl. forpligtede sig til at nedrive bygningen på 14 dage, inden
1. marts 1829, dog fraregnet den nordre side og
østenden af kirken, der skulle blive stående i en
højde af 3,5 alen (godt 2 m) som hegn mod nabobebyggelsen.85 Tilbuddet omfattede dog ikke
udbygningen eller begravelsesstedet mod kancelliråd Theills have (Det Hardenbergske Kapel),
ej heller de større inventargenstande (altertavle,

alterbordsplade, den såkaldte abbedstol, krucifikset med sidefigurer, klokke, lysarme og stager),
som Kirkeinspektionen forbeholdt sig ret til at
disponere over sammen med eventuelle mur- og
tagsten samt andre bygningsmæssige zirater. Inden nedbrydningen påbegyndtes, blev en række
lig genbegravet i den nye Assistenskirkegård (jf. s.
498).86 Som refereret i pressen, havde der imidlertid på samme tid rejst sig en lokal protest, både
mod Klosterkirkens nedrivning og Rådhusets
placering. Kredsen af klagere, der genfremsatte
de ældre ideer om kirkens alternative anvendelse,
blev af en lokal iagttager og medlem af Magistraten, Pjentemøller Morten Jørgensen, betegnet
»Rådhusselskabet« eller »Roelighedsforstyrrerne«.
Protesterne blev dog afvist, men uroen kan have
været bestemmende for valget af en ekstern
entreprenør til nedbrydningsarbejdet. 87
1. sept. 1828 påbegyndtes kirkens nedrivning.
Arbejdet, der i flere detaljer kan følges gennem
Morten Jørgensens dagbogsnotater, omfattede to
væsentlige processer: A. Overflytning af bevaringsværdige genstande (bygningssten, inventar
og gravminder) til andre kirker i lokalområdet
eller til Oldsagskommissionen i København. B.
Salg på auktion af kassabelt materiale, dvs. sten,
tømmer og jern mv., diverse inventargenstande
og gravsten. I udsondringen mellem de to forskellige grupper udgjorde Thomsens betænkning
af 22. juli den overordnede rettesnor. Det skal i
øvrigt bemærkes, at denne udviste en fremsynet
antikvarisk bevidsthed ved at indskærpe særlig
opmærksomhed over for eventuelle fund ved alterbordets nedbrydning og kirkegulvets opbrækning.
Med hensyn til genanvendte inventargenstande
og overflyttede gravsten betænktes byens to sognekirker samt Thurø Kirke, anneks til Skt. Nikolaj Kirke, jf. s. 565 f. og 574 f. Man fravalgte dog
korbuekrucifiksets sidefigurer af Jomfru Maria og
Johannes Evangelisten, der ifølge Hebers udsagn
november 1828 nu »hvile i Kirkens Muld«.88 Til
gengæld synes Thomsens opfordring til bevaring
både af ældre gravsten og udvalgte yngre eksempler over mindeværdige personer kun at være
fulgt i et begrænset omfang. Og man synes helt
at have negligeret hans forslag om at henlægge
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samtlige eller i det mindste alle gamle sten på ét
sted, alle med ensartet orientering og ikke som på
daværende tidspunkt lagt både på langs og tværs.
Selvom angivelig fem ‘mærkelige’ ligsten ifølge
Heber overførtes til Vor Frue Kirke sammen med
skelettet af den såkaldte prins Abel (jf. s. 570 og
ndf.), gik hermed uerstattelige og uregistrerede
personminder tabt for Svendborg By.
	Ved pastor Hebers personlige omsorg blev udtaget en række bygningssten, både af kalksten og
tegl, de sidste til dels glaserede og bemalede. Disse
blev i to omgange oversendt til København, nedpakkede i fustager og kasser, henholdsvis 14. nov.
1828 og 31. juli 1829 (NM. inv.nr. MCMXVIIIXXIII, MCMLXXXVII-LXXXX, jf. s. 550 ff.).
Interessante fragmenter af middelalderlige kalkmalerier blev under nedrivningen påvist på skibets vægge. Heraf fremsendte Heber en foreløbig
skitse (fig. 56, jf. s. 562). Derimod synes man ikke
at have indfriet et løfte om at sende endnu »en
skizzeret Teigning af 3-4 på Kirkevæggene tilsynekommende Frescomalerier, bestaaende af Helgenbilleder, Familievaaben o.s.v.«.89
Afhændingen af kasserede bygningsmaterialer
mv. fandt sted ved en række auktioner, hhv. 17.
sept., 3. nov. og 6. dec. 1828 samt 24. febr. og 10.
april 1829.90 Heraf påkalder navnlig den førstnævnte sig interesse. Som averteret i forbindelse
med denne solgtes her bl.a. mursten, tagsten ‘af
den bekendte gamle lange sort’, forskelligt godt
og tørt egetømmer, bl.a. 10 bjælker af 16 alens
længde og 9 tommer i tværmål, 50 tylter fyrrelægter, nogle gulvfliser, ligsten ‘af forskellige arter’, nogle og tredive bagklædninger af stolene,
‘som i særdeleshed er skikket til landsbykirker’,
brystpaneler, samt ’en antik prædikestol med
himmel og en ligbåre’.91 Alt blev afhændet til
private, herunder prædikestolen til R. Quist for 3
rdl., 2 mk. og 4 sk. (jf. også ndf.).92
Selve nedrivningen foregik hen over efterå
ret og synes så godt som afsluttet ved årsskiftet
1828/29. Som berettet af pjentemølleren blev
gavlene nedtaget 5. okt., mens hvælvene faldt tre
dage senere, 8. okt. kl. halv fem om eftermiddagen. Disse var underhuggede og hang kun ved
buerne, således at de faldt ned, flere på én gang,
da man bankede på de piller, der havde båret
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Fig. 7. Aftryk af segl for klosterets gardian, 1492 (s.
519). Efter Henry Petersen, Danske gejstlige Sigiller fra
Middelalderen, Kbh. 1886. – Seal of the Guardian of the
monastery, 1492.

dem, hvilket gav et sådant slag, at ‘de kunne ryste ud på gaden’.93 Nytårsaftensdag, 31. dec. 1828,
sendte Thomsen en særlig hilsen til pastor Heber
og takkede denne for hans store omsorg ‘for den
nu nedrevne kirke’, idet han samtidig forsikrede,
hvor kært det var for Oldsagskommissionen, ‘at
man i provinserne finder en varm interesse for
fortiden’.94 En poetisk beskrivelse af Klosterkirken, dog nedskrevet på grundlag af andenhånds
udsagn, indsamlet henholdsvis 1830 og 1836, findes i øvrigt i H. C. Andersen, Kun en Spillemand
(1837).95 En ny skolebygning (indviet 1831) opførtes på tomten af selve skibet, mens de sidste
rester af kirken, dvs. de nedre dele af nordmuren
og Det Hardenbergske Kapel, først fjernedes o.
1875 i forbindelse med jernbanens etablering (jf.
også fig. 5-6).
†Middelalderlige altre. Ud over højalteret, der
vel – svarende til et flertal af ordenens kirker –
var viet til Jomfru Maria samt til værnehelgenen,
Skt. Katharina (jf. DK Odense 1778-79), har kirken formentlig haft et antal sidealtre. Der savnes
imidlertid konkrete dokumentariske og arkæologiske vidnesbyrd herom. Et formodet sidealter
i sideskibets østvæg kan alene deduceres ud fra
eksistensen af en niche (jf. s. 550 og 559).
Segl (fig. 7), 1400-tallet. Klostrets gardian anvendte et spidsovalt segl, ca. 4,5×3,0 cm, med omløbende minuskelindskrift: »sigillu(m) gardia(ni)
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Fig. 8. Prospekt, o. 1850, af Kloster- eller Priorgården med tilhørende haveanlæg nord for det tidligere klosterkompleks. Nederst t.h. ses Hospitalet og yderst i samme side gavlen af den nyopførte Borgerskole (s. 522). Litografi
i Svendborg Museum. – View, c. 1850, of the so-called ‘Kloster- or Priorgaard’ with garden north of the earlier monastery
complex. Bottom right: Hospital. Farthest right: gable of the Civic School.

swinb(orghensis)«. Seglet viser en fremstilling af
den kronede Skt. Katharina, stående med sine attributter, sværd og hjul. Kendt fra et aftryk fra
1492.96
Arkæologiske udgravninger. Kendskabet til klosteranlæggets udformning og udstrækning skyldes hovedsagelig en række arkæologiske observationer og udgravninger, i alt ti større og mindre,
der indledtes o. 1930, hvor kirkens sydvesthjørne
blev påtruffet.97 1953 fulgte flere undersøgelser
i forbindelse med anlæggelsen af kælder under
det daværende posthus, hvorved adskillige grave
samt dele af fundamenterne til kirkens nordmur
og klostrets nordfløj fremkom.98 Ved den første
større, regulære udgravning i området i vinteren
1975-76 kom det for dagen, at betydelige rester
af kirke og kloster endnu fandtes.99 Hermed var
det muligt at påvise udformningen af det romanske kor (jf. s. 524), registrere betydelige dele af
korsgangene i klostrets østre del, samt fremdrage
en lille del af nordfløjen; endvidere registreredes

flere grave. I de følgende år (1977-80) fulgte en
række undersøgelser, der ikke alene supplerede
den allerede opnåede viden om kor og østfløj,
men også afdækkede flere sektioner af den såkaldte lægmandskirkegård. Gravene dateredes hovedsagelig til reformationstiden og senere, og de
usædvanlig gode bevaringsforhold dannede basis
for mange nøjere analyser (jf. s. 569).100 Ved en
gravning 1993 fandtes flere grave, ligesom det
lykkedes at lokalisere nordvesthjørnet af korets
nedre stokværk.101 Senest er 2007 foretaget en
større arkæologisk undersøgelse, der afdækkede
væsentlige dele af klosterbygningerne samt området med forbindelsen mellem kirkens kor og
skib.102
Møntfund. Ved udgravningerne 1975-76 fandtes otte mønter, hvoraf størstedelen var nordtyske
hulpenninge fra 1300-tallet.103 Ældst var en Erik
Menved-mønt, slået i Roskilde. Udgravningerne
1977-78 bragte yderligere seks mønter for dagen,
den ældste ubestemt, muligvis fra 1200-tallets
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midte. De øvrige mønter daterede sig hovedsagelig til 15- og 1600-tallet.104
Sagn. En underjordisk gang med nedgang under alterbordet skal være forløbet under havnen
til Øksnebjerg.105
kirkens omgivelser
Kirken og det tilhørende klosteranlæg lå østligt
i den middelalderlige by, ned mod Svendborg
Sund, og var placeret på et skrånende og til dels
sumpet terræn, hvilket gennem århundrederne
nødvendiggjorde diverse terræn- og bygningsmæssige tilretninger (s. 524). Øst for klostret ned
mod vandet fandtes et areal, der endnu på Resens
tid synes overvejende ubebygget (jf. fig. 2). Mod
vest dannedes grænsen for klosterområdet af et
uregelmæssigt, nord-sydgående gadeforløb, hvis
øvre ende betegnedes Hulgade og længere sydpå
videreførtes i Klosterstræde. Den øvre afgrænsning lader sig ikke fastslå præcist, men må have
været placeret hinsides Prior- eller Klostergården,
der indgik i klosteranlæggets nordlige bebyggelse,
jf. ndf. Et sydskel synes oprindelig at have ligget
ved byens øst-vestgående hovedstrøg, Gerritsgade/Brogade, hvor klostret ejede grunde, men ved
senere frasalg af disse (jf. s. 511) må grænsen være
flyttet længere mod nord. Umiddelbart sydvest
for klostret lå Fisketorvet, tidligst nævnt o. 1267
(jf. s. 510), mens en forbindelsesvej til Vor Frue
Kirke, hos Resen (fig. 2, nr. 22) betegnet Skolestræde, er omtalt i de senmiddelalderlige kilder,
dog uden specifikt navn.106 Fra senmiddelalderen
og frem til kompleksets nedrivning hørte Gråbrødre Kirke og Kloster under Vor Frue Kirkes
Sogn (jf. fig. 3, s. 66).107 Syd for klostrets område
lå en blandet bebyggelse af boder mv. ud mod
Gerritsgade, der tilhørte Skt. Nikolaj Kirkes Sogn.
kirkegården
Kirkegårdsområdets udstrækning. Som nævnt s. 569
er arkæologisk påvist grave, både syd, vest og
nord for kirken, de sidstnævnte placeret i den
tidligere fratergård og i korsgangen. Selve lægmandskirkegården lå syd for kirken og var endnu
i funktion i 1700-tallet. Området her havde også
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været benyttet tidligere i middelalderen; således
fandtes spor af teglgruber, nedrammede pæle og
et stenfundament, vel til en brønd, ligesom diverse fragmenter af tømmer, læder og keramik.
	Ved de nævnte undersøgelser er påtruffet kortere murstrækninger vest og syd for klosterkirken, der må tilhøre kirkegårdens afgrænsning.108
Dette stemmer overens med Resens fremstilling
(fig. 2), der tillige viser en kirkegårdsport omtrent
ret ud for kirkens indgang i søndre sideskib.
	Ifølge en statusopgørelse over kirkegårdens samlede areal omfattede dette 1800 kun 1.344 kvadratalen. 1820 frasolgtes et mindre areal til pottemager Rasmus Petersen. 1823 noteredes det i
øvrigt, at kirkegården var uryddelig, ligesom det
indskærpedes, at opbevaring af uvedkommende
materiale inden for dens mure stred mod loven.
En vandrende gennemskar arealet, og endnu
1824 beordredes kirkeværgen at sørge for en
omlægning og udvidelse heraf.109
bygninger på og omkring
kirkegården
Klosterkirken udgjorde sydfløjen af et uregelmæs
sigt og successivt opført anlæg, der ved 1500-tallets
begyndelse dannede et lukket firfløjet kompleks
med omløbende korsgang. Hertil sluttede sig en
række forskellige bygninger, alle placeret på klostrets område og fortrinsvis beliggende nord for
hovedanlægget (jf. fig. 11). Som det blev fremhævet 2007 i forbindelse med fornyede arkæologiske udgravninger, har man dog endnu ikke det
fulde overblik over klostrets samlede udstrækning; ej heller er de senest påviste bygningers
alder og funktion sikkert fastslået.110 At dømme
efter de foreløbige resultater synes Svendborgklostret dog ikke at have omfattet et regulært
anlæg med en dobbelt klostergård, svarende bl.a.
til ordenens fynske hovedkloster i Odense (DK
Odense 1780 f.).
Klosterets bygninger (jf. også s. 536). Samtidig
med opførelsen af det romanske kor (s. 524) rejstes en vestfløj, der sluttede sig til nordsiden af korets vestfag.111 Kort efter tilføjedes både en østog en nordfløj, der begge havde kælder og derover
mindst ét stokværk. Østfløjen, der var sammen-
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bygget med korets nordøsthjørne kan have indeholdt sakristi, kapitelsal og dormitorium.112 Fund
af fiskeben og dyreknogler på et sekundært forhøjet teglstensgulv i nordfløjen antyder, at bygningen – i hvert fald på dette tidspunkt – har
haft en funktion som køkken.113 Ved middelalderens slutning omfattede nordfløjen yderligere
to selvstændige bygninger, hvoraf den vestligste
indgik i det 1586 stiftede hospital (jf. ndf.). Klostrets vestfløj (jf. s. 536, 559) synes opført i to faser;
en ældre bygning ved kirkens nordvesthjørne, er
måske rejst kort efter indvielsen af den gotiske
kirke, men erstattedes o. 1500 af en fløj i to etager. I den hvælvede underetages sydgavl fandtes
hovedindgangen til klostret. I løbet af senmiddelalderen føjedes formentlig korsgange til klostrets
vestre del, og der opførtes yderligere bygninger
nord for det centrale anlæg, muligvis bl.a. en ny
nordfløj liggende længere mod nord end den
ældre. Umiddelbart nord for den yngre nordfløj
påvistes 2007 en mindre bygning, antagelig en latrin, med to faldskakter og spor af en overhvælvet
kanal.
Ud over diverse boder (jf. ovf.) og økonomibygninger, der kan have været placeret rundt på
klostrets område, bl.a. i tilknytning til klostrets
landbrug og abildgård, skal særligt fremhæves
Prior- eller Klostergården (jf . fig. 2-5, 8, 11). At
dømme efter gengivelser fra 1800-tallet omfattede komplekset en grundmuret hovedfløj, der
antagelig havde en middelalderlig kerne.114 Bygningen var i to etager, hvoraf den nedre synes at
have været hvælvet; endvidere fremtrådte østgavlen med kamtakker. En lavere østfløj, antagelig
yngre, sluttede sig til bygningens sydøsthjørne.
Hovedhusets oprindelige funktion er usikker. I
betragtning af den statusprægede udformning
kan her have været bolig for klostrets gardian eller forstander. En brønd, Munkebrønden, placeret
ved klosterporten på en grund, der i det mindste
1665 ejedes af Klostergårdens indehaver, Maria
von Lützow,115 var efter traditionen navngivet
efter et hus i nærheden, ‘Munkens hus’, som
henvisning til tilholdsstedet for den sidste gråbrødremunk efter klostrets opløsning.116 I forbindelse med nybyggeri ved Klosterpladsen påvistes 1915-16 to høj- eller senmiddelalderlige,

kampestenssatte brønde, der må knyttes til den
ovennævnte overlevering.117
Efter reformationen blev klostret både administrativt og funktionsmæssigt udskilt fra kirken.
Østfløjen og den østligste del af nordfløjen synes
nedrevet allerede i 1500-tallet, hvorimod andre
dele af komplekset endnu var intakte frem til
1800-tallets sidste fjerdedel. Vestfløjen, der ifølge
forordningen af 1541 bestemtes til en byskole (s.
512), indrettedes i tidsrummet frem til 1740 som
latinskole, omfattende også bolig for rektor og
hører.118 Ved dennes nedlæggelse blev bygningen
overtaget af en dansk kristendomsskole, der – nu
som Svendborg Borgerskole – 1831 fik til huse
i en nyopført bygning i to stokværk efter tegning af Jørgen Hansen Koch, anlagt delvis ind
over Klosterkirkens tomt (jf. fig. 5, 8 samt s. 72,
fig. 9i). Denne bygning blev ligesom den omliggende bebyggelse på den daværende Klosterplads
nedrevet o. 1875 ved anlæggelsen af jernbanen.
Nordfløjen, der som nævnt var sammenføjet af
tre individuelle bygninger, blev for den vestlige
dels vedkommende omdannet til et hospital, stiftet 1586 af Helvig Hardenberg til Arreskov og
Kjærstrup, seks »Fattige vedtörvende (dvs. trængende) Huus Arme« til hjælp og trøst.119 Fundatsen præciserede med mange detaljer bygningens
dimensioner og placering i forhold til de omliggende huse, bl.a. et stenhus (antagelig et bindingsværkshus) i øst og nogle boder i vest mod
Klosterstræde; endvidere nævnes hegnsmure eller plankeværker mod skolen. I forbindelse med
nyindretningen gennemførtes formentlig en om
bygning.31 Derimod synes en 1736 forvarslet
nybygning af det ældre anlæg ikke realiseret.120
Nedrevet o. 1875.
Prior- eller Klostergården. Den middelalderlige
hovedbygning, hvortil sluttede sig en lavere, østvendt og antagelig yngre fløj,121 betegnedes siden 1600-tallet som »Klostergården«.122 Den sta
tusprægede bygning beboedes af forskellige adelige eller højtstående embedsmænd og er formentlig allerede o. 1586 indgået i Helvig Hardenbergs store erhvervelse (s. 513). Som nævnt
allerede fra begyndelsen af 1700-tallet fandtes en
stor og ‘velanlagt’ have syd herfor (jf. fig. 8).116
Nedrevet o. 1875.
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Fig. 9. Korets sydmur med niche og tilmuret vindue, set fra nord. Foto Svendborg Museum 1978. – South wall of
chancel with niche and bricked-up window, seen from the north.

bygning
Oversigt. Den nedrevne †klosterkirkes ældste del var
koret i en senromansk langhusbygning, der må formodes påbegyndt relativt hurtigt efter klostrets grundlæggelse 1236 – formentlig o. 1250. I tilknytning til koret
har uden tvivl været planlagt et skib, der i hvert fald må
være påbegyndt, mens dets omfang og færdiggørelse er
behæftet med nogen usikkerhed.
	Den senromanske klosterkirke gennemgik en større
ombygning allerede under opførelsen og blev formentlig endeligt afsluttet i 1200-tallets sidste fjerdedel.
	En storstilet gotisk ombygning, der sandsynligvis
fandt sin afslutning ved en indvielse 1361, medførte
muligvis en mindre forhøjelse af den ældre kirke, en
fuldstændig nyindretning af dens indre – bl.a. med nye
hvælv – samt tilføjelse af et søndre sideskib.
	Til kirken føjedes enkelte tilbygninger. I senmiddelalderen rejstes langs korets sydside en smal og spinkel bygning, der sandsynligvis har tjent som benhus,
og ved skibets sydside et våbenhus. Endelig opførtes i

slutningen af 1500-tallet, efter nedrivning af klostrets
korsgange og østfløj, et begravelseskapel, Det Hardenbergske Kapel, ved korets nordside.
Som nævnt s. 519 var kirken nedrevet ved udgangen
af 1828 bortset fra det nævnte kapel og dele af skibets
nordmur, der bevaredes indtil o. 1875.
	Klosterkirken udgjorde søndre del af et større anlæg,
der i middelalderens løb knyttedes til kirkens nordside.
I øst – ud for koret – opførtes tre fløje mod vest, øst
og nord omkring en lille klostergård: Den vestre samtidig med koret, mens den østre og nordre må være
påbegyndt kort tid efter. O. 1500 tilføjedes ved kirkens
nordvesthjørne en vestre fløj – muligvis som afløser for
en ældre på omtrent samme sted.
	Beskrivelsen af klosterkirken123 er inddelt i to hovedafsnit: 1) Den senromanske kirke (s. 524), herunder de
til kirken tilknyttede klosterfløje.124 2) Den gotiske kirke,
herunder middelalderlige og eftermiddelalderlige tilføjelser (s. 541).
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den senromanske kirke
Kirken var opført på en grund, hvis østlige del
havde relativt kraftigt fald mod øst eller sydøst,
hvilket i høj grad har medvirket til at præge udformningen af ikke mindst koret (jf. ndf). Placeringen af sidstnævnte på et terræn, der, trods kraftig opfyldning, stadig skrånede stærkt, må skyldes,
at det fulde omfang af kirken har været kendt ved
korets placering på byggegrunden. Dette underbygges yderligere af, at der under korets østlige
del er langt til fast bund, således at fundamentet
måtte forstærkes (jf. ndf).
koret
Plan og opbygning. Grundplanen udgør næsten
nøjagtig to kvadrater. Af det egentlige kor er intet bevaret; det afdækkede murværk må hidrøre
fra et relativt lavt understokværk – en »kælder«
– hvis primære formål synes at have været at
bringe korets gulvplan op i samme niveau som i
det planlagte skib. Et trappehus på kirkens sydside
ved overgangen mellem kor og skib har sandsynligvis tilhørt den romanske kirke.125 Adgangen til
trappen, der i den gotiske kirke (jf. s. 550) fandt
sted fra søndre sideskib, må oprindelig have været
placeret i koret nær dets sydvesthjørne.
Materialer og teknik. Korets mure bæres af fundamenter af rå kamp, der især på ydersiden har et betragteligt fremspring i forhold til murflugten. De
indtil 60 cm store sten er lagt med en udfyldning
af mindre sten og strandsand; dog er det øverste
lag lagt i mørtel. Overkanten ligger i kote +1,5,
mens underkanten ved østgavlen samt østfagets
langmure ligger i kote -0,5. I dette fag er bunden
forstærket med et slyngværk i form af langsgående, vandretliggende tømmer, ligesom fundamentets yderside er stabiliseret med tætstillede og let
skrånende stolper, der må være nedrammede, før
opmuringen af det egentlige murværk blev påbegyndt.126 Fundamentets nedre del er lagt i gravede
grøfter i den bløde bund, mens den øvre del er
opstablet samtidig med en påfyldning af ler, hvilken sammenlagt har hævet terrænet ved østgavlen
hen ved 100 cm til omkring kote +1,0. Efter at
byggearbejdet var påbegyndt, hævedes terrænet

yderligere til omtrent samme højde som fundamentets overkant. I korets indre har en opfyldning
til omtrent samme niveau fundet sted.
Fundamentet under korets vestre del, der må
være placeret højere oppe på den nævnte skråning og dermed formentlig på fast bund, kendes
ikke i detaljer. Dog tyder den aftagende bredde
foroven i forhold til længere mod øst på, at fundamentet her er spinklere og dermed næppe ført
ned til samme dybde.
	Det opgående murværk er opført af tegl i fuld
mur med en gennemsnitlig tykkelse i understokværket på ca. 160 cm. Dog var den nederste del
af ydersiden opmuret af to skifter af rå og kløvet
kamp (jf. sokkel), ligesom der på murens inderside er afdækket et enkelt skifte af kamp formuret i mørtel. Herover markeredes overgangen til
teglstensmurværket hyppigt af et rulskifte. Teglstensmurværket var overalt lagt i omtrent regelmæssigt munkeforbandt.
Sokkel og lisener. Korets ydre havde en hen ved
100 cm høj sokkel, der, ud over de ovennævnte
to skifter kamp, bestod af fem skifter tegl, hvoraf
det øverste havde skråkant. Soklen er registreret
på hele sydfacaden, på østgavlen og den østre del
af nordfacaden, mens denne længere mod vest,
hvor den dækkedes af en tilstødende klosterfløj
(jf. s. 536), var opført udelukkende af kamp.
Hjørnerne mod øst prydedes af ca. 190 cm
brede lisener, der sprang en halv sten frem foran
de respektive facader. Yderligere en eller evt. to
lisener fandtes på sydsiden. Koret afsluttedes mod
vest af en lisen, der i den bevarede højde udelukkende var opført af kamp (fig. 20), hvilket skyldes terrænstigningen. Fremspringet har været ca.
30 cm i forhold til sydfacaden, hvilket kan være
forårsaget af lisenens sammenbygning med det
nævnte trappehus på dette sted. Midt på facaden
afdækkedes endvidere spor i murværket, der viser,
at en lisen har været i det mindste påbegyndt her.
Dens dimensioner, og i hvilken udstrækning den
blev fuldført, kan ikke udledes med sikkerhed.127
	Til gengæld blev der ikke konstateret lisener på
nordsiden, der fra opførelsen var forudset delvis
dækket af de tilstødende klosterfløje.
Døre og vinduer. Midt på nordfacaden, let forskudt mod øst, er afdækket rester af den eneste
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Fig. 10. Klostergårdens sydøstre hjørne med korsgangenes punktfundamenter og fundamentsbuer. I baggrunden
korets nordmur, set fra nord. Foto Svendborg Museum 1976. – Southeastern corner of the cloisters with the point foundations and foundation arches. In the background, the north wall of the chancel, seen from the north.

dør til understokværket. Den havde tærskel sammenfaldende med fundamentets overkant. Bevaret var 15 skifter af den østre karm op til vederlaget, samt enkelte sten af det rundbuede stik (fig.
10, 15a-b, 19). Lysningen havde et halvanden sten
bredt anslag, der prydedes af et afrundet hjørne
på ydersiden; forneden gled dette i næstnederste
skifte over i en retkant. Lysningsmålet kan rekonstrueres til at være ca. 110×200 cm. Et ydre
halvstensdybt led, der næppe har manglet profilering i form af en afrunding eller affasning, var
borthugget i forbindelse med en senere tilmu-

ring af døren. Af stikket over lysningen var bevaret en enkelt sten af et halvstensstik, mens der
registreredes fem sten af det ydre koncentriske
stik, hvis forside som døren i øvrigt var behugget
i en halv stens dybde. Til yderligere accentuering
af døråbningen tjente, at soklen var lodret afsluttet i en afstand af ca. 30 cm fra døren; dens hjørne
var i modsætning til soklen i øvrigt muret af tegl
helt fra bunden.128 Indadtil havde døren en dyb
let smiget anslagsniche, der formentlig har været overdækket af et fladbuet stik eller evt. med
vandrette planker.
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Fig. 11. Beliggenhedsplan. 1:1500. Tegnet af Jens Bech 1976, ajourført frem til 2007 af Mogens
Vedsø 2013. – Situation plan.

Af understokværkets lavt anbragte vinduer er
afdækket rester af seks ud af de formentlig oprindelig i alt syv åbninger, fire i sydmuren og to,
sandsynligvis det midterste og det søndre af tre,
i østgavlen. Sydsidens vinduer er anbragt med
ens afstand. De ens udformede vinduer var dobbeltsmigede med lysningen liggende tættest på
ydersiden, således at den ydre bredde var ca. 60
cm, den indre ca. 135 cm. Lysningen, ca. 40 cm
inden for yderfacaden, havde en bredde af ca. 30

cm. Vinduernes underkant var indadtil placeret
ca. 60 cm over fundamentsoverkanten, mens den
i det ydre var sammenfaldende med overkanten
af soklens skråkantskifte, dvs. ca. 40 cm højere.
Fig. 12. Plan af udgravede senromanske rester af kirkens
understokværk og klosterbygningerne nord herfor.
1:150.Tegnet af Mogens Vedsø 2013 efter opmålinger
1975-76, 1978-79 og 2007 i Svendborg Museum. –
Plan of excavated Late Romanesque remains of the lower
floor of the church and the monastery buildings to the north.
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Nordfløjen

Østfløjen

Vestfløjen

Muret grav nr. 1
Koret

Muret grav nr. 2

Fig. 13a-b. Opstalter af korets østgavl. 1:75. a. Østside. b.Vestside. Tegnet af Jens Bech 1978, Svendborg Museum, redigeret af af Mogens Vedsø 2013 – Elevations of the
east gable of the chancel. a. East side. b.West side.
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Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 14a-b. Opstalter af korets sydmur. 1:75. a. Nordsiden. b. Sydsiden. Tegnet af Jens Bech 1978-79, Svendborg Museum, suppleret efter opmålinger 2007 og redigeret
af Mogens Vedsø 2013. – Elevations of the south wall of the chancel. a. North side. b. South side.
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Fig. 15a-b. Opstalter af korets nordmur. 1:75. a. Sydsiden. b. Nordsiden. Tegnet af Jens Bech 1976 og -78, Svendborg Museum, suppleret efter opmålinger 2007 og
redigeret af Mogens Vedsø 2013. – Elevations of the north wall of the chancel. a. South side. b. North side.
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Fig. 16-17. 16. Opstalt af korets vestvæg. 1:75.Tegnet af Mogens Vedsø 2013 efter opmålinger 2007, Svendborg Museum. 17. Rekonstruktion af den østlige del af nordvæggen i korets understokværk. 1:75. Rekonstruktion ved Mogens Vedsø 1976, tegnet af Jens Bech 1976, Svendborg Museum. Nichernes stik blev 1976 tolket som
fladbuede; den korrekte form fremgår af fig. 15a.– 16.Elevation of the west wall of the chancel. 17.Reconstruction of the eastern part of the north wall on the lower floor of the chancel.
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Sålbænken var til begge sider aftrappet.129 Åbningerne var intetsteds bevaret til oprindelig højde,
men registreredes på indersiden i indtil 9 skifters
højde; hvis overdækningen var rundbuet, giver
dette en samlet højde på mindst 160 cm. Under
forudsætning af, at vederlaget var vandret, giver
dette en udvendig højde af mindst 80 cm.130
Indre. Understokværkets indre var arkitektonisk
set – rummets karakter taget i betragtning – forbavsende rigt. Nordvæggen havde en række jævnt
fordelte nicher på hver side døren. Af disse er registreret tre øst for døren og en vest for, nærmest
nordvesthjørnet, mens der mellem denne og døren
må have været yderligere fire nicher. I sydvæggen
alternerer nicher regelmæssigt med vinduer. Der
er konstateret rester af tre, mens en mellem de to
midterste vinduer må være gået tabt, ligesom der

Fig. 18. Niche vestligst i korets understokværks nordvæg (s. 532). Foto Svendborg Museum 2007. – Western
most niche in the north wall of the lower floor of the chancel.

levnes plads til en mellem østre vindue og sydøsthjørnet.Vestvæggen – rummets endevæg op mod
det væsentlig højere liggende skib – prydedes af
tre lidt uregelmæssigt anbragte nicher, idet den
midterste var forskudt en smule mod syd i forhold
til midten. Nicherne var 60 cm brede og halvanden sten dybe, mens højden af vangerne androg
syv skifter, ca. 70 cm. Bunden lå et skifte højere
end vinduernes bund. Den øvre afslutning var et
halvstens spærstik med en pilhøjde på ca. 20 cm.
Nordsidens vestre niche (fig. 18) havde den inderste halvdel af stikket bevaret, mens den yderste
halvdel var borthugget (jf. ndf.); ved en række af
de andre nicher (sml. 15a-b, 16, 17) var bevaret
vederlag eller nederste sten af stikket.
Af gulvet var intet bevaret, men rester af afretning antyder et gulvniveau omtrent en halv snes
cm over fundamentsoverkanten, dog et trin lavere umiddelbart inden for døren.
	Rummets overdækning er ligeledes ukendt,
men en afdækning med hvælv synes umuliggjort
af pladsforholdene. Således ville de tætsiddende
vinduer og nicher tvinge murede hvælvforlæg
meget højt op. Sandsynligheden taler derfor for
et fladt loft med undersiden i en højde af ikke
mindre end ca. 230 cm over fundamentsoverkanten, under hensyntagen til den her rekonstruerede højde af døren og vinduerne, men næppe
heller meget mere.
Understokværkets rumanvendelse er uvis. Udformningen har ikke sakral karakter, ligesom den
manglende direkte forbindelse med kirkerummet gør en sådan anvendelse mindre sandsynlig.
Rummets tilstedeværelse er derfor sandsynligvis,
som ovf. nævnt, alene betinget af terrænforholdene, der har krævet en betydelig hævning af
gulvet i det egentlige korrum, for at bringe dette
i et passende leje i forhold til gulvet i det planlagte skib. Tilsvarende løsninger, om end generelt
yngre, kendes f.eks. i Odense Skt. Knud, Maribo
Klosterkirke og Antvorskov Klosterkirke (DK
Odense 236; DK Maribo 42; DK Sorø 611). Rummet, der kun var tilgængeligt fra klostergården
nord for koret, må derfor have været brugt sammen med de tilstødende klosterfløje (jf. s. 536 f.).
En tilsyneladende profan anvendelse af et kryptrum under en klosterkirkes kor ses i domini-
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Fig. 19. (†)Dør i korets nordmur (s. 525), set fra nord. Foto Svendborg Museum 1976.
– Door in north wall of chancel, seen from the north.

kanernes kirke i Århus, hvor en ældre krypt inkorporeredes i munkenes kirke og tilsyneladende,
i hvert fald senere i middelalderen, fandt anden
anvendelse (DK Århus 1039).
Af det opgående murværk i det egentlige kor var
som nævnt intet bevaret frem til de arkæologiske
undersøgelser i 1970’erne. Af C. F. Thorins opmåling af den senere klosterkirkes østgavl (fig. 28b)
fremgår, at hjørnelisenerne, og dermed formentlig
gavlmuren generelt, stod bevaret indtil gesimshøjde indtil nedrivningen 1828, mens gavltrekanten
syntes at være et resultat af en ombygning. Gavl-

vinduet var klart sekundært, men tilstedeværelsen
af tre vinduer i understokværket kunne friste til
også at rekonstruere koret med en tregruppe mod
øst. Langmurens vinduer må have været udformet tilsvarende. Thorins plan (fig. 26) angiver, at
murtykkelsen har været ca. 125 cm, dvs. ca. 35 cm
tyndere end understokværkets murværk.
	Om korets indre vides intet. Planens udlægning
med to kvadratiske fag kunne antyde en overhvælvning, men der er ikke blandt de mange
formsten fremkommet hvælvribber af senromansk
karakter.131
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skibet
Et skib har (jf. s. 524) uden tvivl været planlagt og
sandsynligvis også været påbegyndt i umiddelbar
forlængelse af korets opførelse, mens der hersker
mere tvivl om dets fulde udstrækning og fuldførelse. Som nævnt kan korets placering, der umiddelbart synes noget uhensigtsmæssig, skyldes hensynet til et samtidig planlagt langt skib. Dette ville
indebære, at kirkens samlede længde måtte være
omtrent den samme som ved den senere gotiske
kirke; denne kirkes skib udgør næsten præcist tre
kvadratiske fag i forlængelse af korets to.
	I forlængelse af korets langmure er mod vest i
både nord og syd konstateret fundamenter af rå
kamp i gravede grøfter. Topniveauet var mellem
kote +3,1 og +3,5, dvs. hen ved 2 m højere end
fundamentet under korets østende. Det søndre
fundament var gennembrudt af en yngre fundering muret i tegl og tydeligvis tilpasset den østre
halvpille i den gotiske kirkes arkaderække mod
sideskibet (jf. s. 544).

Fig. 20. Korets sydmur ved forbindelsen med skibet (s.
524), set fra syd. Foto Svendborg Museum 2007. – South
wall of the chancel where it joins the nave, seen from the south.

Udformningen af den senere gotiske kirkes
vestgavl (fig. 21) antyder, at væsentlige dele af
den tilhører en senromansk/unggotisk forgænger til dennes hovedskib – et skib, der har knyttet sig til det ovf. beskrevne kor. Gavlens portal,
med tilhørende portalfremspring, og vindue tilhørte uden tvivl den gotiske kirke, hvilket også
må gælde den polygonale støttepille, der adskilte
hovedskibets vestgavl fra sideskibets (jf. s. 547).
I modsætning hertil prydedes nordvesthjørnet af
en lisen af kun lidt større bredde end korhjørnernes. Gavlens mest karakteristiske træk er dens
buefriseudsmykning af fem koblede cirkulære
bueslag – det øverste trekvartcirkulært, de flankerende halvcirkulære omend let styltede. Beslægtede udsmykninger er ikke ukendte i Danmark (jf. Arkitektoniske forudsætninger og datering s.
540). Fuldførelsen af kirkens vestafslutning synes
at have fundet sted i de senere år af 1200-tallet og
må dermed klart tilhøre tiden før kirkens gotiske
ombygning. Bueslagene var profilerede med en
trekvartrundstav flankeret af hulede led. Det af
frisen omkransede gavlfelt (fig. 21) var tilsyneladende forsænket i forhold til den herunder liggende gavlfacade og smykkedes af et stort korset
kors, hvis nederste arm dog var forstyrret af et
senere gennembrudt glamhul til ophængning af
en klokke. Korsets konturer smykkedes af samme
profil som bueslagene. Lisenens øvre afslutning
forekommer en smule uformidlet, idet den må
have sprunget frem foran bueslagene. Dette skal
muligvis ses i forbindelse med et fremspringende
led, der ledsagede buefrisens overside, dels følgende denne koncentrisk, dels med et nærmest
kamtakagtigt udseende. Det lader sig vanskeligt
afgøre, om denne del af udsmykningen var oprindelig eller skyldtes den gotiske ombygning.
Sandsynligheden taler dog snarest for det første,
da dele af udsmykningen fulgte bueslagene meget tæt.
Med undtagelse af de ovennævnte fundamenter umiddelbart vest for koret er der kun registreret rester af nordmurens vestlige del ved en
undersøgelse i 1950’erne under det daværende
posthus. Om skibets udformning i øvrigt vides
intet, men det har formentlig været disponeret
som tre kvadratiske, evt. hvælvede, fag.132
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Fig. 21. Opstalt af kirkens vestgavl (s. 534). 1:100. Måleblad, højre halvdel (sml. fig. 73 samt fig. 28a). Målt og tegnet
af C. F. Thorin 1828. – Elevation of west gable of church.
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Klosterfløje i tilknytning til
den senromanske kirke
Til korets nordside knyttede sig i den aktuelle
periode tre klosterfløje, hvoraf to var sammenbyggede med koret.
	En vestfløj lå ud for korets vestfag og var samtidig med dette, dvs. fra årene efter o. 1250. Den
usædvanlig smalle fløj, der målte 5,4 m i bredden
og 10,5 m i længden, sluttede sig med sin vestmur til kirken umiddelbart vest for korets vestafslutning. Det registrerede murværk, der målte ca.
1 m i tykkelsen, var opmuret af rå kamp såvel i
det ydre som det indre. Korets nordmur udgjorde
fløjens søndre afslutning og var her, som fløjen
i øvrigt, opført af kamp, modsat den resterende
del af nordmuren (sml. s. 524). Da terrænet her
har skrånet svarende til længere mod syd, under
koret, må vestmuren have været gravet ind i skråningen, mens det øvrige har rejst sig fra omtrent
samme overfladeniveau som koret. Det indre, der
kun er undersøgt mod syd, ved koret, samt i nord,
havde gulv i form af en pikstensbrolægning i ca.
kote +1,7, dvs. i omtrent samme niveau som gulvet i korets understokværk. Det udgravede viser,
at der ikke kan have været direkte forbindelse
mellem underetagen, kælderen, i henholdsvis koret og vestfløjen. Rummet har klart karakter af
en lav underetage, og fløjens hovedrum må have
været at finde højere oppe. Dens anvendelse er
uvis, men dens samtidighed med koret kunne
muligvis betyde, at den oprindeligt – evt. blot i
en kore periode – havde indeholdt klosterkirkens
første sakristi(?).133
Østfløjen var tydeligvis yngre end koret, som
den ikke var i forbandt med. Til gengæld var der
så stor overensstemmelse i bygningsdetaljerne, at
der ikke kan have været nogen større tidsforskel.
Fløjen er klart ældre end en omfattende ændring
af hele klosteranlæggets østre halvdel, der fandt
sted endnu inden udgangen af 1200-tallet (jf. s.
538 og 539).
	Den havde en bredde af ca. 9,2 m og var skudt
så langt mod øst i forhold til korets østgavl, at
vestmuren mødte korets nordmur blot 3,4 m fra
dets nordøsthjørne; dette har vanskeliggjort direkte forbindelse mellem koret og østfløjen, uden

dog at umuliggøre en sådan (jf. s. 548). Fløjen
var opført på kraftige, dybtgående fundamenter
af rå kamp, der for det øverste skiftes vedkommende var lagt i mørtel. Fundamentsoverkanten
lå i niveau med korets fundamenter. Murværket
nederst et til to skifter kamp, herover tegl, der var
bevaret i indtil 5 skifters højde. Det er fristende
at forestille sig dette som en sokkel af samme udformning som korets, dvs. afsluttet med et profilled foroven.Teglstensmurværket, der mod vest sås
at være lagt i munkeforbandt, havde en tykkelse
af ca. 90 cm i vestmuren og 120 cm i sydgavlen
og østmuren. Underetagens oprindelige gulvniveau synes at have ligget i ca. kote +1,3, evt. lidt
højere. Længst mod øst i den udgravede del af
vestmuren registreredes den søndre karm af en
dør og umiddelbart her indenfor en skillevæg
tværs over fløjen. Denne har afskilt et søndre ca.
6,5×7 m stort rum, der kun kan have været tilgængeligt fra nord.
Af en nordfløj vinkelret på vestfløjens nordende,
dog uden at være sammenbygget med denne,
afdækkedes både 1977-78 og 2007 væsentlige
rester. Af den fornemt udstyrede fløj kendes vestgavlen og korte strækninger af sydmuren, mens
dens udstrækning mod øst er ukendt. Fløjen udviste adskillige arkitektoniske ligheder med korets understokværk og må derfor være påbegyndt
ikke længe efter dette, dvs. formentlig i tredje
fjerdedel af 1200-tallet.
Fløjens fundamenter er kun undersøgt i begrænset omfang, men var, i hvert fald for den
øverste dels vedkommende, af rå, kun lidt fremspringende kamp. Herover rejste sig en syv skifter
høj sokkel med afrundet overkant. På vestgavlen
af den ca. 7,5 m brede fløj, der var bevaret i indtil 17 skifter over fundamentet, sås to ca. 85 cm
brede hjørnelisener, der var bindige med soklens
forkant. Det fremgår ikke klart af den arkæologiske undersøgelse, om lisenerne har grebet omkring hjørnerne, men dette må have været tilfældet. Murværket var lagt i munkeforbandt, og dets
tykkelse har været ca. 75 cm.
	I sydmuren umiddelbart op til vestgavlen registreredes en ca. 100 cm bred dør med udvendig
halvstensfals. Indvendig var ligeledes halvstensdybe false, hvoraf den vestre, hvor dørfløjen har
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Fig. 22. Indersiden af den senromanske nordfløjs vestgavl set fra nordøst. Foto Svendborg Museum 2007. – West
gable of the late romanesque north range seen from the north east.

været ophængt, var en hel sten bred.134 Døråbningens forside flugtede med sydflugten af gavlens søndre lisen; den på sydmuren siddende del
af lisenen (jf. ovf.) har derfor, i hvert fald for den
nedre dels vedkommende, været bredere end lisenerne generelt og har dermed dannet en art
portalfremspring.Tærskelen var muret af tegl, der
på indersiden var rulskiftestillet. Der var ikke bevaret rester af dørens overdækning.
	I gavlens murværk mellem lisenerne afdækkedes velbevarede rester af tre lavt anbragte vinduer (fig. 22, 70-71), der udvendig havde underkanten flugtende med soklens overkant. Udadtil
var åbningerne dobbeltfalsede (bredde 68 cm),
indadtil smigede (bredde 93-96 cm). Sålbænken var aftrappet til begge sider. De 30-32 cm
brede lysninger havde halvstens dybe, men kun
let fremspringende, karme, der ikke udviste spor

af vinduesglas. Til gengæld har vinduerne været tilgitrede, hvilket fremgik af sprængninger i
vangerne i alle vinduer i 3. og 6. skifte over bunden. Flere steder udvendigt var bevaret vederlag for åbningernes overdækkende halvstensstik.
Bueformen lader sig vanskeligt bestemme med
sikkerhed, men synes dog snarest at have været
rundbuet. Indersmigen var delvis opmuret af
riflede sten (jf. fig. 71).
	Gulvet i bygningen, der var af stampet ler, lå i
kote +1,45. I tilknytning til den 1975-76 afdækkede rest af sydmuren fremkom en ca. 65 cm tyk
skillemur, der har strakt sig i fløjens fulde bredde
og fraskilt et kun knap 4 m bredt rum i fløjens
vestende. Rumhøjden har sandsynligvis været
godt 2 m. Taget havde været tækket med flade
tagpander, der blev fremdraget i store mængde
langs sydmurens sokkel (sml. fig. 74a-c).
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Fig. 23. Begravelser i østre korsgang (s. 571) samt punktfundamenter og fundamentsbuer i baggrunden (s. 540), set
fra øst. Foto Svendborg Museum 1976. – Burials in the eastern cloister, with point foundations and foundation arches in
the background, seen from the east.

ombygning af det senromanske kor
De udgravede rester af kirkens kor viste tydelige
spor af en tidlig ombygning, der sandsynligvis har
fundet sted, endnu inden kirken var fuldført. En
halvstensskal var hugget af både nord- og sydmuren, dog med den oprindelige vægflugt bevaret
i lidt større højde ud mod hjørnerne. Formålet
med den relativt omhyggelige afhugning af de
indre murskaller mod nord og syd er usikkert,

men kan muligvis opfattes som en nødtørftig
udbedring efter en alvorlig beskadigelse ved en
brand ? (sml. s. 510-11). Hvis en fortsat brug af
understokværket var påtænkt, blev dette hurtigt opgivet, hvorefter døren og alle vinduerne
er blevet tilmurede. Udvendig var tilmuringerne
overalt bindige med facaderne. Indvendig gjaldt
dette kun vinduerne i østgavlen, mens de øvrige
vinduer og døren var lukket i en afstand af én
sten bag den oprindelige inderflugt. Ved tilmuringen borthuggedes dens yderste led, sandsyn-
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Fig. 24. Begravelser i østre korsgang (s. 571) samt punktfundamenter og fundamentsbuer i forgrunden (s. 540, sml.
fig. 62 og 79), set fra vest. Foto Svendborg Museum 1976. – Burials in the eastern cloister, with point foundations and
foundation arches in the foreground, seen from the west.

ligvis fordi det var profileret og dermed vanskeliggjorde en jævn forbindelse til tilmuringens
murværk. Ved døren var tilmuringen yderligere
forseglet ved påføring af en pakning af blåler op
ad både yder- og inderside – formentlig med det
formål at hindre indtrængen af vand. Til slut blev
rummet fyldt op til et niveau mindst svarende
til overkanten af det bevarede murværk. Opfyldningen har fundet sted endnu inden udgangen
af 1200-tallet, idet der i fyldlaget er afdækket to
murede begravelser med hovedrum (jf. s. 569).

til- og ombygning af
klosterfløjene
En række ændringer af de tre klosterfløje har
sandsynligvis fundet sted i sammenhæng med ombygningen af koret. I østfløjen er iagttaget spor efter en brand med efterfølgende hævning af gulvet
ca. 30 cm til ca. kote +1,6. I nordfløjen sløjfedes
underetagen, og efter opfyldning blev der lagt et
nyt teglgulv i ca. kote +3,0. Det er uvist, om der
samtidig skete ændringer med den smalle vestfløj.
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Formentlig samtidig med disse arbejder føjedes der korsgange til korets nordside, østfløjens
vestside (fig. 12 og 23-24) samt nordfløjens sydside. For første gang i klosterets bygningshistorie
tog man her den fuldt konsekvens af den ustabile byggegrund, idet korsgangene udførtes med
punktfundamenter, der opstabledes af rå kamp i
fundamentsgruber, som var gravede fra et niveau
omtrent svarende til korets anlægsniveau kote
+1,5, evt. lidt lavere.135 Efterfølgende forhøjedes
fundamenterne ca. 100 cm samtidig med en successiv opfyldning af terrænet. I denne højde påbegyndtes murerarbejdet med funderingsbuer,
der forbandt de enkelte punktfundamenter og
dannede en sammenhængende ca. 120 cm tyk
undermur for klostergangene. Toppunktet i buerne, der var opmurede med helstensstik af vekslende en løber og to bindere, lå i ca. kote +3,4.
	Disse tre klostergange har været koblet sammen med det ældre klosteranlægs smalle vestfløj,
hvilket bl.a. fremgår af, at klostergangenes fagdeling – med to fag til hver side – blev udlagt
under hensyntagen til vestfløjen, der må have
udgjort den fjerde side i den diminutive, blot ca.
5,5×6,0 m store klostergård, som resterede midt
i anlægget. Denne antagelse bestyrkes yderligere
af, at der samtidig blev slået en tilsvarende funderingsbue mellem nordfløjens sydvesthjørne og
den nævnte vestfløjs nordøsthjørne. Denne bue
må have udgjort den vestre afslutning af nordre
korsgang, og der synes derfor ikke at have været
direkte forbindelse mellem denne og vestfløjen.
	Tidspunktet for alle disse ændringer og tilføjelser afsløredes ikke umiddelbart ved de arkæologiske udgravninger, men kan næppe være meget
forskelligt fra opgivelsen af korets understokværk. Dettes opfyldning synes bestemmende for
en tilsvarende niveauhævning både uden for og
inden i bygningerne, dog undtaget østfløjen, der
formentlig bevarede en lav underetage også efter
ændringerne. En parallel til de komplekse tekniske løsninger i korsgangenes fundering kendes
fra Burgkloster i Lübeck, hvor de dateres så tidligt som midten af 1200-tallet.136 Det må derfor
være rimeligt at regne klostergangene for opført
inden udgangen af 1200-tallet og dermed formentlig også samtidige med ændringerne i koret.

arkitektoniske forudsætninger
og datering
De relativt få registrerede detaljer fra de bevarede rester af klosterkirkens kor er arkitektonisk fællesgods
fra 1200-tallets midte, og intet heri taler imod en påbegyndelse af byggeriet til årene kort efter klostrets
grundlæggelse 1236.
På et tidspunkt i 1200-tallets 2. halvdel (jf. s. 510
og 538), hærgedes klosteranlægget sandsynligvis af en
brand, der fremtvang gennemgribende ændringer af
korets understokværk og i tilknytning hertil formentlig tillige omfattende arbejder med klosterbygningerne
nord for koret samt tilføjelse af korsgange langs koret
og fløjene (jf. ovf.).
På det forhåndenværende grundlag er det ikke muligt at afgøre, hvor langt byggeriet af kirken var nået
mod vest, før denne katastrofe indtraf; men fuldført har
skibet næppe været. Klosterkirkens arkitektonisk set
mest spektakulære detalje var vestgavlen, der med senere ændringer stod velbevaret frem til klosterkirkens
nedrivning 1828. Gavlen har hidtil været regnet som
hørende til den gotiske kirke fra 1300-tallets 2. halvdel,
men meget taler for, at hovedparten af gavlen (jf. ndf.),
i stedet udgjorde vestafslutningen af den senromanske
klosterkirke. Gavludsmykningens mest karakteristiske
detalje – den femdelte kløverbladsbue – kendes i nærtbeslægtet, om end noget forenklet, udformning fra Skt.
Nikolaj Kirke i Kolding (DK Vejle 617) og Nysogn
Kirke, Hind Hrd., Ringkøbing Amt. Begge er med nogen usikkerhed forsøgsvis dateret til tiden o. 1250. En
væsentlig yngre pendant findes på søndre korsarmsgavl
i Århus Domkirke (DK Århus 249). Denne dekoration,
der må dateres til 1480’erne, lader sig vel bedst forklare
som en replik af korsarmens oprindelige gavl fra før
dens forhøjelse.137
	Der kan vanskeligt peges på egentlige udenlandske
forbilleder. I sin beskrivelse af de danske franciskanerklostre fra 1914 fremførte Vilh. Lorenzen, at gavludsmykningen skulle have nederlandske forbilleder.138
Denne opfattelse, der ikke mindst er båret frem af den
da gældende datering af gavlen til sidste halvdel af
1300-tallet, er siden hyppigt citeret. Imidlertid peger
kirkens øvrige detaljer mod nordtysk inspiration, hvilket derfor også logisk burde gælde gavludsmykningen.
En beslægtet buekombination, omend med blot tre buer, ses på en forhal, »das Paradies«, ved nordre korsarmsgavl af domkirken i Lübeck. Bemærkes her skal det
meget karakteristiske træk, at topbuen udgør væsentlig
mere end en halvcirkel. Denne forhal regnes for opført
kort før 1260 af indforskrevne rhinske håndværkere.139
	Beslægtede dekorationer med komplekse kombinationer af bueslag kendes imidlertid også i og omkring
Roskilde Domkirke, hvor søndre korsarmsgavls midterste blænding krones af en kløverbladsbue med tre
bueslag, hvoraf det midterste er tilspidset (DK KbhAmt
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Fig. 25. Plan 1:300. Med punkteret streg er vist omrids af et formodet våbenhus (s. 559) samt et benhus ved korets
sydside (s. 559). Målt af C. F. Thorin 1828 (sml. fig. 26), suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2013. – Plan.
1354-55). Denne dekoration dateres til o. 1225, og kun
lidt yngre er en omtrent identisk udsmykning, om end
tvillingformet med to ens sidestillede blændinger, i søndre korsarms forhal (DK KbhAmt 1445). Sidstnævnte er
uden tvivl direkte forbillede for vestgavlen i Benløse Kirke (DK Sorø 414). Bemærkes skal også de kløverbladsformede vindueslysninger med hhv. fem og syv blade i
Herlufsholm (DK Sorø 1122) og Hvidding (DK Tønder
1136), der begge dateres til 1200-tallets 2. halvdel.
Som kuriosum kan nævnes korgavlen ved domkirken i Stavanger, der er opført i den seneste del af
1200-tallet.140
	Et andet markant træk ved gavlens dekoration er det
store korsede kors, der omtrent helt udfyldte blændingsfeltet. Et beslægtet kors kendes fra den efter midten af 1200-tallet opførte klosterkirke i Tvilum. Her
indeholder østgavlens dekoration bl.a. et, nu sandsynligvis noget forbygget, kors, der rejser sig i omtrent den
fulde højde af gavltrekanten (DK Århus 3399).
	En nøjere datering af skibets vestafslutning lader sig
på det forhåndenværende grundlag vanskeligt give.
Den må imidlertid, set i lyset af byggeriets starttidspunkt o. 1250 og den flere gange nævnte ombygning
af koret engang i løbet af århundredets sidste halvdel,
sandsynligvis tilhøre sidste fjerdedel af 1200-tallet.

Den gotiske kirke
Med nedrivningen 1828 af den i 1361 indviede †klosterkirke forsvandt en af landets markante højgotiske
kirkebygninger. Belært af erfaringerne fra de klosterkirker, der i disse år blev nedbrudt (jf. s. 515), udarbejdede arkitekt C. F. Thorin på Oldsagskommissionens
foranledning en række opmålinger og perspektivtegninger, der er hovedkilden til vort kendskab til kirken. Tegningssættet består af i alt otte blade, heriblandt
prospekt, plan, opstalt af øst- og vestfacader, interiør
samt detailopmålinger af enkelte bygningsdetaljer (fig.
26-30). På baggrund af de tre skitserede stregforlæg
(fig. 1, 21, 58, 73) er det sandsynligt, at der i forhold til
de oprindelige tegninger nu mangler en eller flere.141
Uoverensstemmelserne kan skyldes, at noget af materialet er gået tabt, men skal formentlig også ses som en
konsekvens af Thorins tidlige død i 1829; muligvis blev
arbejdet aldrig afsluttet. Overordnet set er kildeværdien
af tegningsmaterialet ret høj i sammenligning med lignende arbejder i samtiden,142 men der kan dog påvises
enkelte mangler og uoverensstemmelser.143 Materialet
suppleres af de arkæologiske fund samt af de bygningssten, der umiddelbart efter kirkens nedrivning blev udtaget og sendt til København (jf. s. 519 og 550).144

542

svendborg · †gråbrødre klosterkirke

Fig. 26. Plan 1: 300. »1) Alteret. 2) Abbed Stolens Niche. 3) Indgang til det nye tilbygt HardenbergCapel. 4) Ovenomtalte nyere Begravelsescapel. 5) Chorstolene for Munkene. 6) Indgangen til Choret,
var fra Christ 4s Tid. 7) En gammel Indgang til Klosteret, nu til en Have. 8) Vindeltrappen til Taget. 9)
Niche formodentlig for et Sidealter i Kirken. 10) Indgang med Buezirater fra Side Facaden. 11) Hovedindgang fra Endefacaden. 12) Den gamle Bygning som nu bruges til Skole.« Målt og tegnet af C. F.
Thorin 1828. – Plan. “1 ) Altar. 2 ) Abbot’s chair niche. 3 ) Entrance to the newly built Hardenberg Chapel. 4 )
Above-mentioned new mortuary chapel. 5 ) Choir stalls for the monks. 6 ) Entrance to chancel, was from the reign of
Christian IV. 7) An old entrance to the monastery, now to a garden. 8 ) Spiral staircase to the roof. 9 ) Niche, probably for a side-altar in the church. 10) Entrance with arch ornamentation from the side facade. 11) Main entrance
from end facade. 12) The old building, now used as a school.”
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Fig. 27. Kirkens indre set fra vest (sml. fig. 58). Perspektiv tegnet af C. F. Thorin 1828. – Interior of church
seen from the west.

Kirkens asymmetriske plan, der var typisk for ti
dens tiggermunkeordener, bestod på nedrivnings
tidspunktet af et tre fag langt, ret afsluttet kor i
øst, hvortil knyttede sig et jævnbredt og -højt fem
fag langt skib i vest; hertil var mod syd, på den i

forhold til korsgangen ‘frie’ side, føjet et fem fag
langt sideskib (fig. 25).145 Hvordan kirken fremstod umiddelbart før de omfattende arbejder ved
midten af 1300-tallet, er usikkert, men rimeligvis
er sideskibet opført i ét stræk som led i den go-
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Fig. 28a. Opstalt af skibets vestgavl (sml. fig. 21). Venstre halvdel af tegning (sml. fig. 28b). 1:150. Målt og
tegnet af C. F. Thorin 1828. – Elevation of west gable of nave. Left half of drawing (cf. fig. 28b).

tiske om- og udbygning.146 Arbejdet omfattede
endvidere en forhøjelse af koret samt fornyelse
af øst- og vestfacader, ligesom store dele af den
romanske nordmur rimeligvis blev inkorporeret
i den gotiske bygning. I det indre ændredes rummet med indsættelse af hvælv. Hvordan ombygningen forløb, kan ikke udredes med sikkerhed.
Materialer og teknik. Kirken var bygget af tegl
i munkestensformat, suppleret med formsten i

mange variationer samt glaserede tegl.147 Indvendig anvendtes kridtstenskapitæler i hvælvsystemet (jf. s. 550). Ved den seneste udgravning i
2007 blev overgangen mellem kor og skib blotlagt, hvorved bl.a. fundamentet under den østre
halvpille mellem hoved- og sideskibet fremkom.
Dette var bevaret som et ti skifter højt, polygonalt munkestensfundament, der skar sig gennem
det romanske naturstensfundament. Den irregu-
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Fig. 28b. Opstalt af korets østgavl. Højre halvdel af tegning (sml. fig. 28a). 1:150.
Målt og tegnet af C. F. Thorin 1828. – Elevation of east gable of chancel. Right half
of drawing (cf. fig. 28a).

lære opmuring var mørtelfuget, på sydsiden i den
nedre del tre sten bred, skiftevis lagt i løbere og
bindere (fig. 75).148
	Koret og skibets nord- og vestmur hvilede på
de til den ældre kirke konstruerede fundamenter
(jf. s. 524), mens sideskibets fundering er stærkt
forstyrret af senere arbejder på stedet.
Koret bestod i sin kerne af den romanske bygning med de brede hjørnelisener (jf. s. 524). Disse

Danmarks Kirker, Svendborg

blev ved ombygningen formentlig sat i forbindelse med de 11 let udkragende kamtakker, således at østgavlen fremstod som et stort blændingsfelt, der i gavltrekanten var beriget med en ottefliget roset i et forsænket cirkelslag (jf. fig. 28b).
En lisen på sydmuren fjernedes formodentlig ved
omarbejdningen af vinduerne. Kamtakkernes no
get usædvanlige sadeltagsafdækning var belagt
med munke- og nonnetegl.149

35

546

svendborg · †gråbrødre klosterkirke

Fig. 29. Bygningsdetaljer (sml. fig. 73). A) Hvælvpille i sideskibet. B) Hvælvpille
og kapitæl i skibet. C) Opstalt af vestportalen. D) Snit af blomsterfrisen. E) Plan
af vestportalen. F) Plan af arkadepillerne. G) Detalje af vestportalens vangesten.
1:100 (D og G dog 1:12,5). Målt og tegnet af C. F. Thorin 1828. – Details of
building. A) Vaulting pillar in side aisle. B ) Vaulting pillar and capital in nave. C ) Elevation of west gate. D) Cross-section of the floral frieze. E) Plan of west gate. F) Plan af
arcade pillars. G) Detail of string stone of west gate.

Skibet var fem fag langt og var, som koret, opført med udgangspunkt i den romanske bygning.
Et noget smallere sideskib mod syd blev som
nævnt tilføjet ved den gotiske ombygning og
stod formentlig fra første færd under fælles tag
med hovedskibet. Sideskibet og vestfacaden blev
udstyret med karakteristiske, spidsbuede portaler
og vinduer (jf. ndf.), mens gavltrekantens oprin-

delige cirkelslagsblænding med det forsænkede,
korsede kors blev bevaret. Det er dog usikkert,
om en nedre korsarm forsvandt ved indsættelsen
af klokken, eller om der fra starten var glamhul på
dette sted. Skibets 11 kamtakker, der var udført
som korets, blev suppleret med yderligere fem
over sideskibet, hvor den yderste kragede ud svarende til sideskibets treleddede gesims.
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Fig. 30. Prospekt fra sydvest (sml. fig. 1). Tegnet af C. F. Thorin 1828. – View from the south west.

1828 havde bygningen seks støttepiller, fire på sideskibets sydside og yderligere to på vestfacaden;
sidstnævnte var opført mellem skib og sideskib og
i forlængelse af sideskibets sydmur, og blev tilføjet
i forbindelse med den gotiske udvidelse. Begge
var femsidede og skråt afdækket med vingetegl
over en udkraget gesims, den nordre og højeste
tillige med profileret tilbagespring i den øvre del.
Sideskibets fire støttepiller var rektangulære og
blev af Thorin angivet som sekundære tilføjelser,
hvilket er sandsynligt. De to vestlige var som den
østligste udformet med tilbagespring i den øvre
del, og kan have været rester af en senere tilføjet
udbygning (jf. ndf. s. 559). Den anden pille fra øst
var mere irregulær, idet dele af basen var bort
eroderet. Den østligste opslugte den sydlige del
af sideskibets oprindelige hjørnelisen.
Døre og vinduer. På nedrivningstidspunktet havde kirken fire døre, herunder hovedportalen i vest,
en portal i sideskibets 3. fag fra øst samt nordlige
indgange i kor og skib.

	Den markante, spidsbuede vestportals vanger og
bueslag var opbygget af syv rigt profilerede led
uden kragbånd ved overgangen til stikket, der på
ydersiden ledsagedes af en blomsterfrise med omgivende halvrund stav (jf. fig. 29). Enkelte profilsten fra vangerne er bevaret, enten uglaserede røde sten eller sortglaserede sten (fig. 32-33).150 Den
omløbende frise var sammensat af tre led, det midterste af sortglaserede munkesten på fladen, hver
dekoreret med to firbladede blomster i højt relief;
den halvrunde stav var dækket af en mørkebrun
glasur og udformet som et kvartstens løberskifte
(fig. 29).151 Over portalen, der mod kirkerummet
havde retvinklet anslagsfals, var umiddelbart over
bueslagets toppunkt en tegldækket, udkragende
gesims, der markerede portalens fremspring for
vestfacaden.
	Den lavere sydportal, hvoraf der ikke længere
eksisterer en nøjere registrering, var opbygget på
samme måde som hovedportalen, dog blot med
fire led, tilsyneladende med identiske profilsten;
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Fig. 31. *Profilsten fra blomsterfrisen over vestportalen (s. 547). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Profile brick from floral frieze above west gate.

portalen blev af Thorin benævnt »Indgang med
Buezirater fra Side Facaden«.152
Udformningen af de to nordvendte døre er
mere usikker, idet de kun kendes fra grundplanen
og perspektivtegningen. Korets dør blev udvidet
ved opførelsen af Det Hardenbergske Kapel, formentlig så kister ubesværet kunne gå igennem.
Udvidelsen resulterede i lige gennemløb for
østvangen, mens den vestre fik smig; dermed ville
den åbne dørfløj ikke optage unødig plads.
	Den vestlige dør blev af Thorin betegnet som
»En gammel Indgang til Klosteret, nu til en Ha-

ve«,153 var ufalset og uden smig, og var muligvis
fra gotisk tid (jf. fig. 27).
	Nichen med profilerede vanger østligst i korets
nordvæg kunne have været en blændet †dør(?),
der oprindelig forbandt koret med klostrets østfløj.154
	Kirken havde ved nedrivningen 11 vinduer, heraf
fire i koret, seks i sideskibet og et enkelt i skibets vestgavl. Endvidere fandtes i skibets tre østligste fag (og muligvis også vest herfor) højtsiddende, spidsbuede nicher, hvoraf de to østligste,
som vinduerne i koret, havde kraftig bundsmig;

Fig. 32-33. *Profilsten fra vestportalen (s. 547). 32. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 33. Tegnet af Hans Krongaard
Kristensen 1993, Svendborg Museum. – *Profile brick from west gate.
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Fig. 34. *Lydpotter udtaget fra koret (s. 550). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Sound pots taken from the chancel.

formentlig er der tale om vinduesåbninger, der
ved korsgangens opførelse blev blændet. I korets
nordmur fandtes tilsvarende nicher, tilsyneladende med højere siddende bund (jf. fig. 27).
	Korets vinduer var alle af samme, spidsbuede
type med trekvartrunde stave i de ind- og udvendige, retkantede false.Vinduernes lysning var ført
ret gennem muren, hvilket sandsynligvis skyldtes
senere omarbejdelser, enten ved borthugning af
flere false og/eller ved fjernelse af stavværk. Østvinduet var bredere og højere end de sydlige,
men med indvendig bundsmig i samme niveau
som korets øvrige vinduer og som de nævnte,
blændede vinduer i skibets nordvæg. Placeringen
af det midterste vindue i sydmuren forudsatte
formentlig, at den romanske lisen blev brudt, og
vinduerne kan derfor tidligst stamme fra den gotiske ombygning (jf. s. 524).155
Sideskibets vinduer var i 1828 af to typer. De
tre østligste var sandsynligvis ændrede i senmiddelalderen, det østligste af ukendte årsager ikke
gengivet på Thorins tegninger (jf. fig. 1 og 30).

Med en forholdsvis bred lysning var de dobbeltsmigede og udvendig rundbuede, tilsyneladende
kronet af helstensstik vekslende mellem sort- og
uglaserede teglsten. I det indre var vinduerne
spidsbuede (jf. fig. 27). Vinduerne er på planen
anført som værende omarbejdede; ændringen,
der kunne have været betinget af et ønske om
øget lysindtag, bestod muligvis af en borthugning
af en eller flere profilled i falsen. Den markant
afvigende udformning i forhold til de vestlige
vinduer antyder dog, at de på et senere tidspunkt
blev udskiftet.
	De tre spidsbuede vinduer i sideskibets vestre
del havde samme formsprog som portalerne.
Smigene var opbygget af profilerede sten, der
udvendig vekslede mellem hulkel og rundstav;
det sydvestlige vindue, der var tilmuret til vederlagshøjde, havde indvendig tilsyneladende
pærestav.156 I det ydre var åbningerne kronet af
helstensstik med rundstav som prydskifte, jf. hovedportalen, muligvis vekslende med sort- og
uglaserede sten som vinduerne øst herfor. Vin-
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duet over sydportalen, der var indsat umiddelbart
under gesimsen, var uden lodrette karme. Over
sideskibets vestvindue, der helt var blændet, sås
en mindre, ligeledes tilmuret og spidsbuet åbning,
der var forskudt mod nord; åbningen var oprindelig indsat enten som vindue eller som adgang
til sideskibsloftet. Et spidsbuet vindue med stik
af dobbelt rulskifte over vestportalen fremtrådte
1828 blændet og afløst af en sekundær fladbuet
åbning med smigede vanger.
	I det indre var der ingen arkitektonisk adskillelse mellem kor og skib. Korets østligste fag var
dog hævet med to trin, og i væggene var indmuret et ukendt antal lydpotter af drejet sortgods,
hvoraf to endnu eksisterer, heraf én intakt (fig.
34); denne måler 22,5×14,4 cm157 med en mundingsdiameter på 3,9 cm.158 Formen er noget
slankere end de samtidige lydpotter i Vor Frue
Kirke, Svendborg og repræsenterer sammen med
disse de hidtil eneste kendte gotiske lydpotter
(jf. s. 293).159 Midt i korets østmur fandtes under
vinduet tilsyneladende en niche, der i plan målte
100×60 cm;160 tilsvarende var i korets sydmur en
ca. 200×50 cm stor niche under murens østligste
vindue (jf. s. 568).
Skibet åbnede sig mod sideskibet gennem fem
spidsbuede, profilerede arkader, der blev båret
af fire ottekantede, fritstående piller og to halvpiller i henholdsvis øst og vest. Pillerne var alle
med hjørnestave, sammensat af rundstav, platte
og hulkel. Soklerne var forsynet med en tredelt
profilering bestående af et glat skifte mellem to
afrundede led, hvoraf det nedre var kraftigst. En
beslægtet profilering fandtes på gesimsen, her
blot med det kraftigste led øverst; hertil var pillehjørnernes rundstave med platte og hulkele videreført (jf. fig. 27, 29).161
	I den sydlige del af sideskibets østvæg fandtes
en niche med profilerede vanger, der muligvis oprindelig tjente som ramme om sidealter. Alterets
forskudte plads skyldtes den i hjørnet mellem kor
og skib placerede spindeltrappe, der var indbygget
i korets murværk og sprang retvinklet frem fra
denne mod syd; trappen gav adgang til loftet over
kirken og var formentlig senromansk (jf. s. 524).
Hvælv. Med indsættelsen af hvælvene ændredes kirkens fagdeling, jf. den brudte lisen på ko-

rets sydside. Kor og skib blev overdækket med
otte rektangulære krydshvælv, der udsprang fra
halvstens skjoldbuer; i korets østfag og i skibets
to vestfag blev de understøttet af slanke, treleddede vægpiller, i de øvrige fag af hængestave med
konsoller, der var indsat omtrent i underkanten af
vinduernes bundsmig. Disponeringen af vægpiller og hængestave var i koret utvivlsomt betinget
af opstillingen af korstole (jf. fig. 25). De trepasformede og jævnbrede ribber og gjordbuer udsprang fra kridtstenskapitæler (jf. ndf.), der mod
sideskibet var forbundet til pillernes gesimser
gennem en treleddet vægpille.
Sideskibets hvælv var udformet på tilsvarende
vis, blot var skjoldbuerne her ubrudt ført forbi
vederlagshøjde, således at vægpillerne var udformet som femleddede søjlebundter (jf. fig. 29).
Hvælvhøjden var ifølge Begtrup 16½ alen (ca.
10,4 m) målt fra gulvet.162
*Kapitæler (fig. 35-49 og 76-78). Som nævnt
blev et større antal bygningssten efter kirkens
nedrivning udtaget og i to omgange sendt til København. Blandt disse var et udvalg af kapitæler,
hvoraf 14 eksisterer i dag; to (nr. 8-9) er siden
1933 deponeret i Svendborg, de øvrige er indmurede i væggene i Nationalmuseets nuværende
middelalderudstilling.163 Hertil føjer sig et kapitæl i Nationalmuseet uden proveniens (nr. 15, fig.
49), der på grund af den store lighed med Svendborgkapitælerne må henføres til denne gruppe.164
	Kapitælerne er alle af kridtsten på nær én (nr.
8),165 de fleste med bladværksdekoration og mange med polykrom bemaling.166 Overordnet er
de udført i en bred og en smal type, hvoraf der
af førstnævnte findes seks eksemplarer, alle med
bladværk (nr. 1-6, fig. 35-42). Typen er udformet
med markant fremspringende, let tilspidset midterled på den trefligede halsring, mens den øvre,
syvsidede afslutning består af et glat led mellem
to rundstave. Herimellem et højere led med
bladværk, der i udformning inddeler kapitælerne
parvist; to har således egeløv med klaser af agern
(nr. 1-2), to har variationer af ‘vinløv’ (nr. 3-4),
mens to har flankerende palmegrene omkring
hhv. ‘vinløv’ (nr. 5) og et centreret, hætteklædt
ansigt, fra hvis mund palmegrenene udspringer –
en såkaldt ‘bladmaske’ eller ‘grøn mand’ (nr. 6).167
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Fig. 35a-b. *Kapitæl nr. 1 (s. 550). a. Højre side. b. En face. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 1. a. Right
side. b. Frontal view.

Fig. 36a-b. *Kapitæl nr. 2 (s. 550). a. En face. b.Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 2. a. Frontal
view. b. Left side.

Fig. 37a-b. *Kapitæl nr. 3 (s. 550). a. En face. b.Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 3. a. Frontal
view. b. Left side.
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Fig. 38a-b. *Kapitæl nr. 4 (s. 550). a. Højre side. b. En face. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 4. a. Right
side. b. Frontal view.

Fig. 39a-b. *Kapitæl nr. 5 (s. 550). a. En face. b.Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 5. a. Frontal
view. b. Left side.

Fig. 40a-b. *Kapitæl nr. 6 (s. 550). a. En face. b.Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 6. a. Frontal
view. b. Left side.
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Mål: højde 22-24 cm (nr. 1 dog 28 cm), bredde
44 cm foroven, 36 cm forneden, dybde 19-22 cm
foroven, 17-19 cm forneden.
	Gruppen af smalle kapitæler (nr. 7-15, fig. 4349) består af varierende former, heraf to profilerede (nr. 7-8), fem med bladværk (nr. 9-13), til
hvilken gruppe det ovenfor nævnte kapitæl uden
proveniens knytter sig (nr. 15), samt et enkelt
med bladværk i afvigende udformning (nr. 14).
De smalle kapitæler er overordnet udført som de
brede, dog med et mindre fremspringende midterled på den trefligede halsring, og har som hovedregel en skarpkantet hulkel mellem de øvre,
rundede led; to stykker afviger dog herfra ved i
den øvre del, som de brede kapitæler, at have glat
led mellem to rundstave (nr. 9-10).
Profilkapitælerne afviger indbyrdes, idet ét (nr.
7) i den nedre del har to hulkele, mens kapitælet nr. 8 har glat skifte under hulkel. Sidstnævnte,
hvorpå er revner som følge af varmepåvirkning,
er udført i brændt ler med sekundær tilføjet ‘nakke’, der tilsyneladende er sammensat af to teglblokke og efterfølgende fastgjort til kapitælet.168
Spor af bemaling ses på det ene stykkes to øverste
hulkele (nr. 7). Mål (nr. 7 hhv. 8): højde 24-26
cm, bredde 29-30 cm foroven, 21-26 cm forneden, dybde 22-24 cm foroven, 19-21 cm forneden. ‘Nakkens’ mål: højde 26 cm, bredde 29 cm,
dybde 16 cm.
	De seks smalle bladværkskapitæler er som de
brede kapitæler parvis ens, idet to er dekoreret
med egeløv og klaser af agern (nr. 9-10), to med
indbyrdes varierende ‘vinløv’ (nr. 11-12), mens
motivet på de sidste to er modstillede palmegrene (nr. 13 og 15). Flere stykker har tydelige rester
af rød, grøn og dekomponeret sort bemaling (nr.
9-13, 15). Et af stykkernes fragmenterede ‘nakke’
(nr. 9) ses at være ornamenteret (jf. fig. 77-78),
muligvis et mislykket forsøg på tildannelsen af
et kapitæl af den afvigende type (nr. 14, jf. ndf.).
Mål: højde 27-29 cm, bredde 32-35 cm foroven,
23-25 cm forneden, dybde 22-25 cm foroven,
19-20 cm forneden.
	Det resterende kapitæl (nr. 14) adskiller sig på
væsentlige punkter fra de øvrige. De blot fem sider har foroven et glat skifte, hvorunder den i sammenligning med de øvrige kapitælers stiliserede
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Fig. 41. Detalje af *kapitæl nr. 2 (jf. fig. 36a-b, s. 550).
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of *capital no. 2.

ornamentik består af akantus, palmegrene, egeløv
og ‘vinløv’ udformet i fem lave, kantafgrænsede
felter over et retkantet, let trefliget led. På stykkets
øvre del ses svage rester af rødlig bemaling. Den

Fig. 42. Detalje af *kapitæl nr. 6 (jf. fig. 40a-b, s. 550).
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of *capital no. 6.
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Fig. 43a-b. *Kapitæl nr. 7 (s. 553). a. En face. b.Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 7. a. Frontal
view. b. Left side.

Fig. 44a-b. *Kapitæl nr. 10 (s. 553). a. En face. b. Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 10. a.
Frontal view. b. Left side.

Fig. 45a-b. *Kapitæl nr. 11 (s. 553). a. En face. b. Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 11. a.
Frontal view. b. Left side.
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Fig. 46a-b. *Kapitæl nr. 12 (s. 553). a. En face. b. Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 12. a.
Frontal view. b. Left side.

Fig. 47a-b. *Kapitæl nr. 13 (s. 553). a. En face. b. Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 13. a.
Frontal view. b. Left side.

Fig. 48a-b. *Kapitæl nr. 14 (s. 553). a. En face. b. Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 14. a.
Frontal view. b. Left side.
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Fig. 49a. *Kapitæl nr. 15 (s. 553). En face. Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – *Capital no. 15. Frontal view.

nedre del i kvartstens tykkelse er udformet som
øverste del af et trefliget søjleskaft med rester af
rød bemaling. På overgangen mellem den synlige
del og ‘nakken’ ses i begge sider en affasning, der
antyder en oprindelig hjørneplacering. Mål: højde 28 cm, bredde 33 cm foroven, 22 cm forneden,
dybde 23 cm foroven, 19 cm forneden.
Flere af kapitælerne har på undersiden en rille,
hvis tredelte forløb markerer kapitælets udkragning over vægpiller og hængestave. Bagsiderne
respekterer ét vægplan, hvorfor kun det afvigende kapitæl (nr. 14) som nævnt kan have været
opsat i et hjørne.
	I protokollerne er ikke anført kapitælernes plads
i kirken, ligesom det heller ikke fremgår, hvilke

af de to sendinger kapitælerne tilhørte. De eksisterende tegninger antyder dog, at de alle var at
finde i kor og skib, idet Thorin gengiver ribbernes vederlag i sideskibet uden kapitæler, men blot
som en søjlering kronet af et treleddet søjleskaft
(jf. fig. 29). Hvis det virkelig forholdt sig sådan,
blev kun tre hjørnekapitæler ikke indsendt ved
nedrivningen, og fordelingen kan da have været
således, at de brede kapitæler (seks stk.) var opsat
i koret, mens de smalle (otte stk. samt hjørnekapitælet) var anvendt i skibet, alle parvis arrangeret
i hhv. nord- og sydside. Om denne fordeling var
udtryk for et overordnet program, er usikkert og
skal vel snarere ses som et resultat af forskellige
byggefaser.
Med kapitælerne indgik til Oldnordisk Museum et stort antal *formsten af tegl, bl.a. de ovenfor
nævnte portalsten (jf. s. 547); materialet omfattede endvidere en intakt, sadeltagsformet rygningssten med false til overlapning (fig. 50),169 af hvilken type der tillige findes eksempler i Svendborg
Museum.170 Stenens form beskriver en vinkel på
ca. 60º; den er 2 cm tyk med sider på 32×29 cm.
Endvidere indkom forskellige formsten og tagsten.171 Ud over de her nævnte, der må formodes
at stamme fra kirken, er der yderligere gennem
årene fundet en stor mængde formsten, der antages at have haft deres oprindelige placering i enten kirke eller klosterbygninger. Materialet omfatter bl.a. tagsten, fliser, ribbesten og stavværk,
men en oprindelig placering lader sig dog ikke
afgøre (jf. fig. 52).172

Fig. 49b-c. *Kapitæl nr. 15 (s. 553).Venstre side. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Capital no. 15. Left side.
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Fig. 50. *Rygningssten (s. 556). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Ridge tile.

Arkitektoniske forudsætninger
og datering
Gråbrødrekirkens ombygning, der afsluttedes med ind
vielsen 1361, resulterede i en for tiggermunkene velkendt, asymmetrisk planform med smallere sideskib i
tilknytning til langhusbygningen. Denne var i ordenens oprindelige langhuskirker som regel ret afsluttet
i øst, for senere, o. 1300, at blive afløst af polygonale
korafslutninger.173 Ofte tilkom sideskibet gradvist i
takt med opførelsen af kapeller, men kunne også, som i
Svendborg, forekomme som oprindelig planløsning (jf.
DK Odense 1795).174
	Ombygningen var påvirket af det omfattende gotiske teglstensbyggeri, der fra 1200-tallets sidste årtier
med udgangspunkt i hansestæderne hurtigt spredtes
langs Østersøens kyster (jf. DK Odense 226-30). I en
lokal, samtidig sammenhæng udmøntedes disse impulser især i Skt. Knud Kirkes Gisicobygning og Gråbrødrenes †Klosterkirke i Odense, med hvilke Svendborgkirken deler flere markante detaljer; således har kirkens
mest karakteristiske arkitekturelement, den enestående
vestportal, stor lighed med Skt. Knuds Kirkes nordportal.175
	Et andet centralt element var de ottekantede arka
depiller med trekvartrundstave på hjørnerne. De
formentlig ældste udgaver af pilletypen er at finde i
Wismars Skt. Georgskirke og Skt. Nikolajkirken i
Stralsund fra hhv. o. 1320 og 1325,176 mens en helt
nøjagtig, men formentlig lidt yngre pendant til Svendborg-pillerne findes i Greifswalds Skt. Nikolaj Kirke.177
Eneste paralleller i Danmark er Skt. Nikolaj i Køge og
Vor Frue Kirke i Nyborg, begge fra 1300-tallets anden
halvdel, samt i lidt anden form †Gråbrødrenes Klosterkirke i Odense indviet 1343 (DK KbhAmt 166-97, DK
Odense 1792).178

	Nært forbundet med tidens arkitekturidealer var
også bladværkskapitælerne, der ligeledes blev overført
fra tyske forbilleder; ofte var de udført i varierende
materialer såsom kalksten, tegl og stuk, af og til endda
sammensat, som undersøgelser i Odense har vist (Jf.
DK Odense 230 med note 176).179 I dansk sammenhæng er kapitælerne nært beslægtet med eksempler
fra Odense Skt. Knuds Kirke og †Gråbrødrekirken
sammesteds, samt fra Horsens Klosterkirke og er her i
landet således i flere tilfælde forbundet med franciskanernes klosterkirker (DK Odense 220, 1769; DK Århus
5709).180
	I forhold til kirkens nære slægtskab med de her nævnte byggerier må det overvejes, om ikke broderparten af
byggeaktiviteten ved kirken i Svendborg reelt fandt sted
i 1300-tallets anden fjerdedel, før pestens hærgen ved
midten af århundredet; f.eks. er epidemiens alvorlige
konsekvenser for byggeriet og administrationen af kirkerne i Horsens velkendte, men også andre steder forårsagede sygdommen byggestop (DK Århus 5719-20).181

Fig. 51. Fragment af *formsten af tegl, formentlig skaft
ring fra lille søjle. 1:5. Målt og tegnet af Michael Banke
1993, Svendborg Museum. – Fragment of *moulded
brick, presumably shaft ring of small pillar..
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Fig. 52. Udvalg af *formsten fra Klosterkirken og Klostret. 1:10. a. Hvælvribber. b.Tungesten fra hvælvforlæg m.m.
c. Vinduesstavværk. d. Profilsten fra vinduer og døre. e. Hvælvpiller(?). f. Sten fra frisøjle med kløverbladsformet
tværsnit. Målt af Hans Krongaard Kristensen og tegnet af Leif Plith Lauritsen 1993, Svendborg Museum. – Selection
of *moulded bricks from Monastery Church and monastery. a.Vault ribs. b.Tongue bricks from vault model etc. c.Window tracery.
d. Profile bricks from windows and doors. e.Vaulting pillars(?). f. Brick from free column with clover-leaf cross-section.

senere ændringer og tilføjelser

Senmiddelalderlige tilføjelser
1388 indstiftede en gruppe adelsfolk et kapel i
kirken (jf. s. 511). Det er usikkert, hvorvidt kapellet var lokaliseret i en inden 1828 forsvundet
tilbygning, eller, mere sandsynligt, om det blev
indrettet i den eksisterende kirke. I så fald kunne
det have været placeret i sideskibets østende, ved
den ovenfor nævnte, mulige alterniche (jf. s. 550).
På Resens prospekt (jf. fig. 2) er klosterkirken
gengivet med et våbenhus ud for sideskibets 3. fag
fra øst, og såfremt denne fremstilling gengiver
de faktiske forhold, kan støttepillerne her være
rester af dette (jf. ovf. s. 547). De arkæologiske
udgravninger i området har dog ikke bragt fundamenter for dagen, og en nærmere datering er
ikke mulig.182
	O. 1500 blev klostret udbygget med en teglbygget og fra kirken løsrevet vestfløj, der målte
ca. 17×9 m i to stokværk.114 Bygningens vestlige
udformning kendes fra Thorins prospekt (jf. fig.
30), men er aldrig arkæologisk påtruffet. Den var
forbundet med kirken via en ældre mur, der op
til tagfodshøjde strakte sig omtrent til midten af
sydgavlen, hvor en bred pilaster markerede overgangen til vestfløjens facade. I muren, der kan
have været rest af en tidligere †vestfløj(?), var en
blændet dør med spidsbuet helstensstik omtrent
som sideskibets vestvindue.
Adgangen til vestfløjen skete gennem en fladbuet dør i gavlens vestlige del, hvorover var tre
fladbuede nicher, mens et fladbuet stik midt på
facaden under tagfodshøjde muligvis var rest af
et oprindeligt vindue. Gavltrekantens rige blændingsdekorationer med hængestave og kvartcirkulære stik under 13 kamtakker har en nær
parallel på Næsbyhoved Broby Kirkes østgavl fra
1505-15.183
Eftermiddelalderlige
ændringer og tilføjelser
Det Hardenbergske Kapel (fig. 6, 26, 53-54). Sandsynligvis o. 1586, hvor korsgang og østfløj var
nedrevet,184 og hvor Helvig Hardenberg stiftede
et hospital i klostrets nordfløj (jf. s. 513), tilføjedes
på korets nordside et gravkapel, der senere fik be-
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tegnelsen Det Hardenbergske Kapel. Den omtrent
kvadratiske tilbygning (5,6×6 m), der er påvist arkæologisk, var i den nedre del af kampesten, herover af teglsten i munkestensformat.185 Adgangen
skete gennem den udvidede dør i korets nordmur.
Rummet belystes gennem et kurvehanksbuet vin
due i nord. På kapellets nordmur sås desuden to
murankre, tilsyneladende dannende initialerne
»ER« og HB«, måske henvisende til stifterparret,
Erik Rosenkrantz og Helvig Hardenberg (fig. 6).
På kapellets hjørner var kraftige støttepiller, den
nordøstre opmuret 1752, formentlig som følge af
bygningens svage fundering. I det indre fandtes
en 4×2,6 m stor flisebelagt gravkrypt, hvis én sten
tykke vægge var sat op ad nedgravningens sider;
her er påvist mindst fem begravelser (jf. s. 578).
1850’erne var bygningens tag afvalmet og dækket
af vingetegl, og o. 1875 blev den revet ned.
Syd for koret fandtes endvidere rester af en
mindre, udateret tilbygning, der muligvis har tjent
som benhus (fig. 55).186 Sporene viste sig som en
øst-vestgående, halvanden sten tyk murrest (AH)
af tegl i munkestensformat, på et fundament af
et enkelt, delvis brokke- og mørtelafrettet kampestensskifte; af teglmuren var blot et enkelt rulskifte bevaret. Muren var placeret 1,9 m fra koret
og havde en længde på mindst 5 m. I tilknytning
hertil fremkom et gulv af delvis genanvendte tegl
i munkestensformat (AJ), udlagt i varierende skiftegang. Eftersom anlægsniveauet lå omkring den
romanske sokkels overkant, kan bygningen have
været så sen som efterreformatorisk.187
Eftermiddelalderlig vedligeholdelse. Som tidligere
beskrevet (jf. s. 514) fungerede klosterkirken fra
reformationen til kort før sin nedlæggelse som
anneks- og begravelseskirke for byens to sogne,
hvorfor en løbende vedligeholdelse var påkrævet. Af de ufuldstændigt bevarede regnskaber
fremgår, at der blandt mange småreparationer
også blev foretaget større vedligeholdelsesarbejder. Udbedringerne 1751-52 var i denne kategori og omfattede hovedsagelig ‘begravelsen’,
eller Det Hardenbergske Kapel. Det svagt funderede kapel behøvede afstivning i form af en
‘pille’, der må være identisk med stræbepillen
på kapellets nordøsthjørne. Fundering krævede
fire læs kampesten, murerarbejdet 2.000 ‘lybske
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Fig. 53. Det Hardenbergske Kapel (s. 559). 1:100. Kapellets fundamenter og gravkrypt efter
udgravningen 1975-76. Tegnet af Jens Bech 1976, Svendborg Museum. – The Hardenberg
Chapel. Foundations and crypt after the excavation of 1975-76.

sten’, 1.100 ‘dobbelte flensborgsten’, 200 tagsten
samt forskellige slags kalk, bl.a. ½ læs ‘gullandsk
kalk’.85
1785 kunne udbedringerne af kirkens brøstfældighed ‘ikke udsættes vinteren over’.35 Omfattende vedligeholdelsesarbejder fandt således sted
indtil 1787, idet der fra teglbrænderiet ved Hvidkilde tilgik adskillige læs mur- og tagsten med
dertil hørende grus og kalk. Reparationerne omfattede smede- og glarmesterarbejde på kirkens
vinduer.35 Kirken vedblev dog at have problemer,
idet man i vinteren 1799/1800 foretog ‘hugning
og udkastning af isen i kirken’.35
	Også hvælvene voldte problemer, idet hvælvet
i den vestre ende af kirken måtte repareres 1729,
mens yderligere istandsættelser foretoges 1731 på
et ikke nærmere angivet sted.35
Gulve. Udformningen af kirkens gulve kendes
ikke i detaljer, men har formentlig bestået af
teglfliser i forskellige udformninger. De eksisterende fragmenter fra klostret viser, at flisernes
dimensioner og dekorationer varierede. Således
forekommer en glaseret flise med indlagt motiv

i pibeler, glaserede fliser uden ornamenter såvel
som uglaserede fliser med rullestempelornamentik; om de lå i kirken eller andre steder i klostret,
kan dog ikke afgøres.188
	I takt med de mange begravelser i kirken blev
gulvet omlagt adskillige gange, og var ved nedbrydningen langt fra den oprindelige udformning. Således måtte det nedsunkne gulv over fire
grave 1729 opfyldes og ‘tilrettelægges’;35 yderligere seks grave måtte i 1749-50 ‘lægges til igen’.85
Småreparationer udførtes på de ‘nedsunkne steder’ i 1807, og i 1812 blev 500 nye sten udlagt; i
1818 blev stenene i ‘gangen’ omlagt.189
Kirkens vinduer, hvoraf mange af Thorin blev
anført som værende ændrede (jf. fig. 26), blev
ofte repareret. 1729 måtte et stillads opsættes, da
tre vinduer var blæst ud under et stormvejr. To
år senere betaltes glarmesteren for reparation af
kirkens vinduer ‘overalt’, og yderligere reparationer foretoges i 1751.85 1801 blev alle kirkens vinduesrammer repareret,35 og 1813 blev adskillige
vinduer udskiftet og blysprosserne på to vinduer
‘omlagt’; kort herefter, 1818, blev der brugt 600
mursten til opmuring af to vinduer.190

senere ændringer og tilføjelser
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Fig. 54. Det Hardenbergske Kapel (s. 559). 1:100. Opstalter af gravkryptens øst-, nord- og
vestmur (sml. fig. 53). Tegnet af Jens Bech 1976, Svendborg Museum. – The Hardenberg Chapel. Elevations of east, north and west wall of crypt.

Tagværker og -beklædning. Udformningen af kirkens tagkonstruktion samt eventuelle ændringer
heraf er ukendte. Dog fremgår det, at et spærfag
med hanebånd blev repareret 1731.35 Typen af
tagbeklædning kendes heller ikke med sikkerhed.
Hvor Thorin er omhyggelig med at gengive tagtegl af munke-nonnetypen på kirkens kamtakker,
er tagfladernes afdækning ikke angivet. De 182829 registrerede byggematerialer inkluderede en
rygningssten (jf. fig. 50), der, såfremt den tilhørte
kirken, må have forudsat en beklædning af flade
tagpander eller bæverhaler, hvoraf der er fundet
flere fragmenter.191 Var dette tilfældet, må der formodes at have været en produktion af tagpander,
idet tagbeklædningen blev repareret adskillige gange. 1729 var beklædningen så medtaget, at afblæste tagsten måtte erstattes tre gange i løbet af året
med hhv. 450 tagsten på tagets søndre side i april
måned, 160 på nordre side i august og yderligere
149 i december. Desuden foretoges en ‘skelning’ af
det forfaldne kortag. 123 og 230 nedfaldne tagsten
måtte erstattes igen hhv. juli og december 1731.35
Efter de omfattende reparationer 1785-87 (jf. ovf.)
måtte beklædningen suppleres på ny 1794; 1809

Danmarks Kirker, Svendborg

blev taget repareret ‘ind- og udvendigt’, og 1815
blev der oplagt yderligere 210 tagsten, suppleret
af betydelige arbejder i 1817-18.189 I 1823-26
foretoges løbende reparationer af taget, og ‘store
skader‘ på rygningen over kirken og Det Hardenbergske Kapel blev udbedret så sent som 1827.85
1829 blev ‘brændehuset, forrige åbne begravelse’,
dvs. Det Hardenbergske Kapel, repareret med 500
tagsten.35

Fig. 55. Rest af benhus(?) (s. 559), syd for koret. 1:100.
Tegnet af Jens Bech 1978, Svendborg Museum; redigeret af Mogens Vedsø 2013. – Remains of charnel house(?),
south of chancel.
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Fig. 56. Udsnit af kalkmalet våbenfrise fra 1300-tallets anden halvdel (s. 562). Fragmentet viser to knælende kvinder, formentlige stiftere, gengivet i cirkelmedaljoner med tilhørende, kun delvist læselige navneindskrifter. Tegning
1828. – Detail of wall-painted armorial frieze from second half of 14th century. The fragment shows two genuflecting women,
presumably donors, in circular medallions with related, only partly legible name inscriptions.

†kalkmalerier
Under kirkens nedrivning i efteråret 1828 bemærkedes ‘adskillige’ spor af middelalderlige malerier,
der sekundært var blevet overhvidtet. Malerierne,
som iagttoges på skibets vægge af pastor Heber,omfattede en heraldisk frise med våbenskjolde, knælende figurer og indskrifter samt forskellige, ikke
nærmere beskrevne, helgenbilleder.192 Dog var både billeder og indskrifter så beskadigede, at kun et
fragment af de førstnævnte blev aftegnet (fig. 56),
om end uden omtale af våbenskjoldenes tinktur.
Våbenfrise (fig. 56), o. 1375. På skibets væg, måske på sydsiden, fandtes som nævnt en heraldisk
frise, hvoraf registreredes to cirkelslag med latinske randskrifter i gotiske majuskler. Heri var vist
kvindefigurer, vendt mod venstre (antagelig mod

øst) og knælende i bøn bag ved hver sit skjold;
bagved sås et spinkelt planteornament. Kvinderne var iklædt fodlange dragter med hovedlin. De
enkelte skjolde var lodretstillede og af en afrundet form med lige overkant. De to medaljoner
var sammenføjet med treblade og trekløverblomster. Fra venstre mod højre sås:
1) Ikke sikkert identificeret skjold med mørkt
vædderhorn på lys baggrund.193 Den omløbende
indskrift, hvis enkelte ord er adskilt med dobbeltprikker, lader sig kun tyde med forbehold:
»….rangrida(?): vxor: gho ….. (Rangrid, hustru
til Gho…(?))«.
2) Ikke sikkert identificeret skjold med mørk
fuglevinge eller fjederham på lys grund.194 Dele
af navnet kan med forbehold læses som: »…. d(?)
oria: vxor:wldriv… (..oria, hustru til Ulrik…(?))«.

†kalkmalerier · †glasmalerier

	De to kvinder, der var kendetegnet både med
eget og ægtemandens navn, var antagelig adelige
stiftere, visuelt erindret i forbindelse med donationer, vel i relation til sjælegaver eller valg af begravelsessted i kirken.195 Ægtemændenes billeder og
våbenskjolde kan have været vist i en tilsvarende
frise på nordvæggen. Udsmykningen må være
udført kort efter den gotiske kirkes nyindvielse
1361. Middelalderlige skjoldefriser er kun kendt
i et begrænset omfang, flertallet fra klosterkirker.
Ud over de senere stærkt bearbejdede våbenfriser
med både mands- og kvindenavne i Ringsted og
Sorø (DK Sorø 53, 142) samt fragmenter i Roskilde Domkirke (DK KbhAmt 1583) og en forsvunden udsmykning i benediktinernonneklostret i
Dalum (Odense Hrd., Odense Amt)196 har malerierne navnlig lighed med to omtrent samtidige
heraldiske udsmykninger, hhv. i Ystad Gråbrødre
Klosterkirke fra o. 1350197 og i Århus Vor Frue
Kirke, især en dekoration malet o. 1375 på sydvæggen af dominikanerklostrets kirke (DK Århus
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1103). Sidstnævnte, der viser kvindelige skjoldholdere, indsat i en arkaderække med trepasbuer
og stavværksdekoration, antagelig med forbillede
i billedserier fra tekstilkunsten, kan netop med
hensyn til den dekorative struktur paralleliseres
med Svendborgmaleriernes cirkelmedaljoner.198
†glasmalerier
Adskillige *fragmenter af bemalede glasvinduer
er arkæologisk påvist i kirken. Hovedparten af
disse er fundet i opfyldningslaget i det senromanske kor og må formentlig dateres til 1200-tallets
anden halvdel. Ca. 500 glasskår blev fundet i selve
nedbrydningslaget samt et mindre antal i et underliggende lag. Bemalingen er udført med brunlig farve. Bortset fra en detalje af en vindrueklase
(jf. fig. 57) kan figurative motiver ikke påvises, og
udsmykningen på de forskellige fragmenter synes
fortrinsvis at have haft en ornamental karakter,
bl.a. med slyngede stregdekorationer.199

Fig. 57. Udvalg af *fragmenter af †glasmalerier fundet i kirkens kor. 2:1.Tegnet af Michael Banke 1993, Svendborg
Museum. – Selected *fragments of †stained glass found in the chancel.
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Fig. 58. Kirkens indre set fra vest (sml. fig. 27). Perspektivskitse ved C. F. Thorin 1828. – Interior of church seen from
the west.
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INVENTAR
Oversigt. Som anført s. 518 blev beholdningen af større
inventargenstande summarisk beskrevet 1828 med henblik på genstandenes kassation og salg på auktion eller deres genbrug i tre lokale kirker (Skt. Nikolaj, Vor
Frue og Thurø kirker). Et overblik over mindre løsøre,
herunder altertilbehør, tekstiler, belysning og pengebeholdere, fremgår desuden af kirkens inventarier,
hvoraf det ældste hidrører fra 1634,39 mens den seneste fortegnelse – post festum – opgjordes 1830-31.200
En oversigt over møbleringen kan desuden i hovedtræk udledes af Thorins plan (fig. 26). I det følgende
er endnu bevarede eller forsvundne genstande mærket
med * og †, idet inventar placeret i de tre ovennævnte
kirker kun summarisk omtales nedenfor; for mere
detaljerede beskrivelser henvises til redaktionen af de
pågældende.
Fra den middelalderlige indretning kendes †højalterbord og †alterbordsplade; endvidere *højaltertavle,
*korbuekrucifiks, †korstole, †celebrantstol og *klokke,
alle fra senmiddelalderen og i det mindste med hensyn
til korbuekrucifikset, der er et værk af Claus Berg, vel
en konkret afspejling af dronning Christines velvilje
over for klosterkirken (s. 512). Kirkens prædikestol
er muligvis identisk med det bevarede eksemplar i
Thurø Kirke med indsatte senmiddelalderlige paneler
i et nyere rammeværk. En messeklokke fra o. 1350 i
Svendborg Museum, der efter traditionen skulle hidrøre fra kirken, er ligeledes, omend med forbehold, anført nedenfor. Dåbshandlinger foregik derimod ikke i
Klosterkirken, hverken før eller efter reformationen,
hvorfor tilhørende genstande hertil ikke indgik i inventaret.
	Klosterkirkens begrænsede anvendelse uden egen
præst efter reformationen (jf. s. 514) betød ligeledes, at
inventaret helt savnede altersølv, idet den middelalderlige beholdning, der naturligvis har eksisteret, efter reformationen må være blevet overført til andre kirker/
privatejere eller er omsmeltet uden at have efterladt
sig spor i kilderne. Imidlertid blev inventaret løbende
vedligeholdt og enkelte dele endog nyanskaffet i århundrederne frem til nedlæggelsen. Det gælder således †alterstagerne, der tilkom 1534, mens korskranken,
hvorfra en *kapitæl endnu synes bevaret, skulle hidrøre
fra Christian IV’s tid. Fra 1634 anføres desuden et †alterklæde, †messehagel, †trælysestager, †pengetavle og
†ligbåre, samt fra 1729 en †alterbog og en †lysekrone.
Den præcise datering af disse genstande, hvoraf enkelte
løbende udskiftedes, forbliver dog uvis.

†Alterbord (jf. fig. 26-27). Formentlig af munkesten. Bordets bredde og dybde var ifølge fig. 26
hhv. ca. 2¾×1½ alen (dvs. ca. 1,70×93 cm); afstanden fra østvæggen var ca. ¾ alen (ca. 47 cm).
Ved nedrivningen 1828 indskærpedes det, at man
var opmærksom på at registrere eventuelle fund
heri, men intet konkret er omtalt i den forbindelse.201 †Alterbordsplade, af poleret granit.202 Pladen
fremhævedes som bevaringsværdig af Thomsen og
foresloges anbragt på en af de andre kirkers alterborde eller ‘på en muret fod i et af sakristierne’.
Efterfølgende flyttedes den til Skt. Nikolaj Kirke,
men har ikke siden kunnet påvises her (s. 172).203
†Sidealter (?). En niche, formentlig til et sidealter, er registreret af Thorin (fig. 26 (nr. 9)) i østenden af søndre sideskib.
†Alterklæder. Tidligst nævnt 1634.39 1751-52 er
omtalt to klæder på alterbordet85 og 1785-1828
atter ét, fra 1807 anført med tilhørende dug.35
Begge dele blev efter kirkens afvikling 1828
overført til Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 174). 204
*Altertavle, o. 1475-1500. Fløjaltertavle, muligvis oprindelig femfløjet.205 Af eg, om end med
flere, formentlig sekundære, tilsætninger, hovedsagelig af fyr; ud over tilsatte figurdetaljer gælder
det midtskabets kølbuer og indfatning, sidefløjenes kølbuer, rammeværk og gitterværk, predella
og †kronfrise med liljer.206 Tavlen har relieffer
af Korsfæstelsen i midtskabet og fire scener fra
Kristi lidelseshistorie på sidefløjenes indersider
(Ecce Homo, Korsbæringen, Gravlæggelsen og
Opstandelsen); på fløjenes ydersider er fragmenter af oprindelige figurmalerier, i nord formentlig Bebudelsen, mens sydsidens maleri ikke lader
sig identificere. De udskårne dele fremstår siden
en restaurering 1975-77 afrenset for ældre farver; spor heraf samt forgyldning på kridtgrund
anedes dog endnu før en nyopmaling, ligeledes
på kridtgrund, udført 1896.207 Også samtlige
bagklædninger er nyopmalet. Altertavlens relief-
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fer er stilistisk og motivisk nært beslægtede med
den trefløjede tavle i Bjerreby (Sunds Hrd.) og
må formentlig skyldes samme mester (‘Bjerrebygruppen’, jf. også altertavlen i Svanninge).208
	Tavlen er tidligst (1823) detaljeret beskrevet af
Begtrup som værende af »skjønt Billedhuggerarbeide og forestiller Kristi Lidelse i Urtegaarden«, sidstnævnte karakteristik enten en generel
reference til passionsmotiverne eller en henvisning til en siden forsvundet, malet eller udskåret,
fremstilling (på den ældre predella(?)) af Kristus
i Getsemane Have.202 Thomsens omtale 1828 af
»den meget slet opmalede Gradino«, der ved tavlens flytning kunne bortfalde ligesom »de nyere
tilsadte Spidser«, hentyder måske netop til tavlens
fodstykke og til den sekundære liljefrise.83 Som
berettet af pastor Heber november 1828 blev altertavlen »amputatis amputandis« (med de nødvendige beskæringer) overladt til Thurø Kirke.209
Kirkens daværende senmiddelalderlige tavle, der
muligvis stammede fra Ellen Marsvins gods, Dalum Kloster, men forinden måske hidførtes fra
Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke,210
blev med tilhørende predella midlertidig placeret, først i våbenhuset og siden på kirkeloftet, før
begge dele 1830 ved pastor Hebers medvirken
blev oversendt til Oldsagskommissionen (inv.nr.
MMCXLVIII.1-2).211
†Alterstager mv. 1) Et par drevne alterstager,
1534, nævnt af Thomsen blandt genstande, der
ønskedes overført til Oldsagskommissionen.83 Antagelig identisk med to messinglysestager, der tidligst er anført 1682 og siden registreret i inventarierne frem til 1828.35 Efter kirkens nedrivning
blev disse dog overdraget til byens skolevæsen,
selvom man også fra Skt. Nikolaj Kirke havde
ytret ønske om at modtage dem. 212 2) To forsølvede trælysestager, anført 1634. Måske identisk med det par, dog nu ubrugeligt, der er nævnt
1729-32. 35 3) En lysestage af messing, nævnt
1634. 4) Et par ‘puklede’ (dvs. vel af balusterform)
store lysestager, ikke af træ (af messing?), som nu
bruges, er nævnt 1682.39 Tilsyneladende ikke
identisk med nr. 1. 5) 1729-32 nævnt et par små
støbte stager af messing. 35 Endnu i beholdningen
1749-5385 samt 1785-1828.35 Efter kirkens nedrivning overdraget til byens skolevæsen i lighed

med nr. 1. 213 En lyseslukker, tidligst nævnt 1785, 35
blev efter 1828 overdraget til Thurø Kirke.213
†Alterbøger. En gammel alterbog er omtalt 172932.35 Endnu 1799-1800 er noteret indkøb af en
alterbog. 35
†Messehagel. Omtalt 1634. 39 Muligvis identisk
med det eksemplar, der 1729-32 omtaltes som
ubrugeligt. 35
*Messeklokke (fig. 69), o. 1350, af bronze. 10
cm høj (med øsken 16 cm), 13,5 cm i tværmål.
Klokken, der kun med forbehold kan knyttes til
Klosterkirken, er skænket til Svendborg Museum
af en privat giver (inv.nr. 7796).214 Klokken bærer
tre korsmærker på legemet som hentydning til
en tredobling af ringningen i forbindelse med de
respektive liturgiske handlinger.
*Korbuekrucifiks, o. 1520, tilskrevet Claus Berg.215
Den 185 cm høje Kristusfigur har tilhørende
samtidigt korstræ, oprindelig med kantprydelser
i form af krabbe- eller korsblade og dermed formentlig udformet som et ‘livstræ’ (jf. f.eks. det
senmiddelalderlige krucifiks i Odense Skt. Hans
Kirke, DK Odense 1367). Korset er indgået i en
†kalvariegruppe, der sandsynligvis var placeret over
korgitteret eller -skranken. Krucifikset ‘uden den
nyere tilsatte plade’ (vel et skriftbånd med Jesu
initialer), blev af Thomsen vurderet som bevaringsværdigt, hvorimod de tilhørende figurer af
Maria og Johannes (Evangelisten) skønnedes ’ej
vigtige’.83 Disse, af Heber betegnet som »Karikatur-billedstötterne«, blev efterfølgende kasseret;
som nævnt s. 518 kom de til at hvile i kirkens
muld, måske i bogstaveligste forstand nedgravet
på kirkegården. Svarende til et flertal af Claus
Bergs sidefigurer har skulpturerne antagelig været udformet med dramatisk mimik og stærkt bevæget foldeværk, hvilket måtte virke fremmedartet for en tid, vænnet til et nyklassicistisk præget,
afdæmpet stiludtryk.216 1970 påvistes under sekundære krideringer og opmalinger spor af den
oprindelige staffering og forgyldning.206
	Krucifikset blev 1828 ophængt i Thurø Kirke,
midt på (nord)væggen over indgangen til kvindestolene, 45 en placering, der sidenhen er fastholdt.
†Korgitter eller -skranke, o. 1600. Skranken, der
er angivet på Thorins plan (fig. 26) med påskriften: »Indgangen til Choret, var fra Christ 4s Tid«,

inventar

Fig. 59. Udskåret *kapitæl, o. 1600. Fragment, antagelig af †korskranke (s. 567). Foto Hugo Johannsen
2012. Svendborg Museum. – Carved *capital, c 1600.
Fragment, presumably of chancel screen.

afskærmede korets østende fra den vestlige del
og skibet. Et udskåret, korintisk *kapitæl (fig. 59)
af eg, o. 1600, 19,3×15 cm, hidrørende fra en
halvsøjle, stammer muligvis herfra.217 Kapitælet
viser spor af bemaling i grønt, cinnober og hvidt.
1730 reparerede smeden ‘korsdøren’, vel døren
heri, og udførte en ny nøgle.35 Atter repareret
1749 og 1751-52.85 I Svendborg Museum (inv.
nr. 1737).
Kirkens prædikestol med tilhørende himmel (jf.
ndf.) er kun summarisk beskrevet i de ældre
kilder, og det er påfaldende, at den ved kirkens
nedrivning hverken af Kirkeinspektionen el
ler af Thomsen fremhævedes som bevaringsværdig.1730 nævntes den 9. stol på nordsiden, regnet
fra prædikestolen, der således på dette tidspunkt
må have været placeret på denne side.218 175152 blev stolen malet af Anders Maler, ligesom
der tilføjedes nogle lister.85 1795 udførtes en ny
trappe til stolen. 35 1825 fremhævedes den som
‘ubrugbar’,37 og 1828 blev den med karakteristikken ‘forfalden’ kasseret i forbindelse med

567

kirkens afvikling.35 I auktionskataloget 17. sept.
1828 averteredes den som »en antik Prædikestoel
med Himmel«,91 hvilket dog ikke udsiger noget
sikkert om dens alder. Stolen erhvervedes af en
privatperson (R. Quist, antagelig Svendborgkøbmanden Rasmus Quist) for 3 rdlr. 2 mk. og
4 sk.219 Det er imidlertid en fristende, om end
ubevislig, hypotese, at prædikestolen (dog uden
den tilhørende †himmel) skulle være identisk
med en prædikestol i Thurø Kirke, placeret ved
skibets sydøsthjørne. Stolen, hvis kurv udgør fem
sider af en polygon, er smykket med udskårne
senmiddelalderlige paneler med fliget bladværk,
alt monteret i en nyere arkitektonisk indramning.
Værket er tilskrevet Claus Berg220 og kunne have
udgjort en parallel til den kasserede, ligeledes antagelig senmiddelalderlige prædikestol i †Odense
Gråbrødre Klosterkirke (DK Odense 1812). Stolens eventuelle nyopsætning i Thurø o. 1828 eller kassationen af dens forgænger er imidlertid
ikke arkivalsk bevidnet,221 og det kan vel derfor
ikke ganske udelukkes, at Thurøprædikestolen ligesom den oprindelige Thurøaltertavle allerede
i 1600-tallet er blevet hidbragt af kirkens bygherre, Ellen Marsvin, fra en anden middelalderlig
kirke. Ved en undersøgelse af Thurøstolen 1970
blev ikke konstateret ældre, dvs. middelalderlig,
staffering, idet den tidligste registrerede bemaling
skønnedes at tilhøre renæssancen.222 †Lysearm,
flikket 1730. 35 Et †timeglas er omtalt 1682.39 Et
†prædikestolsklæde registreredes 1807. Efter kirkens nedbrydning udleveredes dette 1829 til Skt.
Nikolaj Kirke.35
†Stolestader. Tidligst nævnt 1730, da 13 stoledøre fik nye hængsler. 35 1807-08 blev stolene i
den lille gang afbrudt, da kirken under Englands
krigen anvendtes som magasin og tøjhus. 181011 måtte disse atter ryddes for at give plads til
ammunition. 35 Endnu 1818 noteres udgifter til
at ‘slå de gamle stole fast’.35 I forbindelse med
kirkens afvikling blev stolene, der 1825 kaldtes ‘ubrugbare’, 37 bortsolgt på auktion, her bl.a.
averteret som ‘nogle og 30 bagbeklædninger (og
brystpanel) af stolene, som i særdeleshed er skikket til landsbykirker’.91 Af beholdningen af stole
med tilhørende gavle, døre og panelværk noteres,
at et uspecificeret antal stole erhvervedes af en
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køber fra Thurø, måske med henblik på en genanvendelse i denne kirke. De har dog ikke med
sikkerhed kunnet påvises i den eksisterende beholdning.223
†Præste- og degnestole. En bogstol til degnen er
omtalt 1801-02 i forbindelse med anskaffelse af
en bliklysepibe, dvs. lysearm, hertil.35
†Kister og skabe. 1730 er nævnt et skab i koret,
hvis lås repareredes. 35
†Korstole, middelalderlige (jf. fig. 26, nr. 5). På
Thorins plan er registreret et kompleks af ‘korstole til munkene’, omfattende i alt 12 sæder,
placeret henholdsvis ved korets nord- og sydvæg.
Stolenes antal kan oprindelig have været større,
idet opstillingen måske var videreført mod vest,
afbrudt af en åbning ved indgangen til koret.224
Komplekset blev senere anvendt af latinskolens disciple.225 Materialer herfra blev efter alt
at dømme kasseret og kan være omfattet af de
i auktionskatalogerne registrerede stole, paneler,
bagklædninger, gavle og døre mv., jf. stolestader
(s. 567).
	En »Abbedstol«, antagelig en middelalderlig
†celebrantstol,226 var placeret i en fladbuet niche
(bredde ca. 4 alen/ ca. 250 cm) i korets sydvæg
(jf. fig. 26, nr. 2) og fremhævedes som vigtig – og
dermed bevaringsværdig – af Thomsen.83 Stolen, der kan have været udformet med et tredelt
sæde til præsten og hans to hjælpere, svarende til
det samtidige eksempel i Roskilde Domkirke
(DK KbhAmt 1671), blev efter Thomsens påbud
flyttet til Vor Frue Kirke. På grund af dens størrelse fravalgtes en placering i sakristiet, og stolen
indsattes – efter først at være blevet skilt ad – i
kirkens ‘lyse og rummelige’ våbenhus.227 Herfra
afhændedes den dog, antagelig 1848 (‘en middelalderlig munkestol’), i forbindelse med kirkens
renovering (s. 326, 356). Dens videre skæbne er
ikke dokumenteret.228
†Pengebeholdere. Pengeblok. Tidligst omtalt 172932. Det nævnte tidsrum blev den dog ikke åbnet,
‘af den årsag, (at) der kommer kuns lidet i’.35
Ikke desto mindre anskaffedes i samme tidsrum
en ny i stedet for den gamle, der var ‘oprådnet’.35 Atter 1796-97 erhvervedes en ny. 35 En
pung, dvs. en *klingpung eller en pengetavle (også
betegnet tavlepung) at gå om med i kirken er

nævnt 1682.39 Omtalt 1785 (‘en lille tavle med
bjælder’). 35 1797-98 anskaffedes en ny tavle, d.å.
dog utvivlsomt en klingpung, der 1807 registreredes som ‘en lille fløjlstavle’.35 I forbindelse
med kirkens afvikling 1828 overdraget til Thurø
Kirke.213 Nævnt 1970 på kirkens loft, men synes
siden kasseret.
†Dørfløje (jf. fig. 29). Sengotisk, en dobbelt
fløjdør, hver fløj med ti fyldinger af foldeværk,
parvist ordnet og tilpasset rammeværkets spidsbuede form. Rosetter var regelmæssigt pånaglet
rammestykkernes skæringspunkter og mellem
disse. 1729 omtalt nøgle til vestre kirkedør.35
Kirkens dørfløje blev efter nedrivningen 1828
solgt sammen med de øvrige bygningsmaterialer.35 I H. C. Andersens poetiske beskrivelse af
kirken fra 1837 (jf. s. 519) omtales et dørbeslag
på ‘den gamle kirkedør’ (vel vestportalen), som
dannede ordene: »Jesus Hominum Salvator« (eller
vel blot »IHS«).
†Salmenummertavler. Anskaffet 1796-97. 35 Kasseret i forbindelse med kirkens afvikling 1828.213
†Belysning. Lysekrone. Kirkens lysekrone, hvis
vægt 1807 udgjorde 2 pund messing, er regelmæssigt omtalt i de summariske regnskaber, således 1729-32, 35 1749-53 85 og 1785-1828. 35
1796-97 fastloddedes en af armene. 35 Efter kirkens nedrivning overdraget til byens skolevæsen
sammen med den tilhørende kæde.213 1801-02
omstøbtes en lampe. 35 Lysearme. 1802-03 anskaffedes fire ‘lyselamper’, dvs. lysearme til stolene
(jf. ovf.).35 Det kan være disse eller vel snarere
et antal væglampetter, der nævnes i Thomsens liste sammen med alterstagerne fra 1534 som ‘de
tyndt udslagne og drevne’. 83 Dateringen og karakteristikken som drevne gælder formentlig kun
alterstagerne (nr. 1). Overdraget til byens skolevæsen.229
†Ligbårer. En lille ligbåre er omtalt 1634. 39
Måske den samme, der er omtalt 1729-32 35 og
1749-53.85 Kasseret 1828 (denne?) og afhændet
på auktion september s.å.230
*Klokke. Den senmiddelalderlige klokke fra
1512, støbt af Johannes Fastenowe, er tidligst
nævnt 1634.39 Klokken var ophængt i vestgavlen
(jf. fig. 30). Efter 1828 overført til Skt. Nikolaj
Kirke (s. 214).213
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Gravminder
Oversigt. Viden om Klosterkirkens grave og gravminder hidrører i første række fra de arkæologiske undersøgelser, der siden 1950’erne er foretaget i selve kirken
og i klosterkomplekset (korsgang og fratergård) samt
på lægmandskirkegården syd for kirken. I alt er registreret mindst 264 grave, der dateringsmæssigt afspejler
institutionens langvarige funktionstid fra 1200-tallet
og frem til o. 1800. Som det fremgår af kirkebøgerne,
der ikke tidligere har været inddraget (jf. også s. 516),
er begravelser på kirkegården og i kirken senest dokumenteret hhv. 1718 og 1805.231 Derimod er kendskabet til kirkens gravminder yderst begrænset, og
kun ganske få eksempler bevaredes efter nedrivningen
1828. Materialet er behandlet i følgende hovedafsnit:
Middelalderlige grave og gravfund (s. 569), Epitafium, gravsten og gravfliser (s. 574) og Eftermiddelalderlige begravelser
(s. 576).

Middelalderlige grave og
gravfund
Ud over grave i selve kirkerummet og i klosterkomplekset er hovedparten af kendte grave udgravet syd for skibet på den såkaldte lægmandskirkegård. Udstrækningen på denne kendes ikke
nærmere, dog er flere grave også iagttaget vest
for klostrets vestfløj. Arealet øst og formentlig
også syd for koret har tilsyneladende aldrig været
en del af kirkegården, sandsynligvis pga. de fugtige jordbundsforhold (jf. s. 68-69, 524). Fund af
omlejrede knogler ved korets sydvestende kunne
dog muligvis hidrøre fra et forsvundet benhus (jf.
s. 559). Nedenfor følger en oversigt over grave og
gravfund, omfattende også, til dels usikkert daterede, eksempler fra senmiddelalderen eller efterreformatorisk tid.232
Grave i kirken. I alt er der arkæologisk påvist 57
grave i kor og skib samt yderligere fem i det eftermiddelalderlige gravkapel (Det Hardenbergske Kapel); for de sidstnævnte, jf. s. 576. Hertil kommer
en grav beskrevet af Nicolai Reiersen (jf. ndf., grav

nr. 15). Ældst er to murede grave i koret, begge
anlagt efter ombygningen af dette bygningsafsnit,
dvs. ved 1200-tallets slutning (nr. 1-2). Den ene
af disse (nr. 1) er senest knyttet til den historiske
tradition om hertug Abels begravelse (†1279) (jf. s.
511 og ndf.).233 Herudover er registreret 13 grave
i koret, til dels med tilhørende kister og diverse
løsfund, samt 43 i selve skibet. Bortset fra de to
førstnævnte hidrører samtlige antagelig fra senmiddelalderen eller tiden efter reformationen.
1) (Fig. 60), 1200-tallets slutning. I korets nordside. Trapezformet grav med hovedrum, opbygget af tre teglskifter i halvstens tykkelse; tagformede teglsten dækkede den østlige del, mens
hovedrummet var dækket af flade sten; over den
midterste del sås kvadratiske gulvfliser. I graven
fandtes dårligt bevarede knoglerester. I betragtning af placeringen – og vel også udformningen
– i nyere tid foreslået identificeret ‘med stor sandsynlighed’ med Abel Abelsøns begravelse; teorien
lader sig dog ikke eftervise (jf. ndf.). 234
2) (Jf. fig. 12), 1200-tallets slutning (AG9). I
korets sydside. Trapezformet grav, dog stærkt forstyrret; tre skifter høj i halvstens tykkelse, dog

Fig. 60. Muret grav (nr. 1) i koret, romansk (s. 569,
sml. fig. 12). 1:100. Målt og tegnet af Jens Bech 1976,
Svendborg Museum. – Masonry tomb (no. 1) in the chancel, Romanesque.

570

svendborg · †gråbrødre klosterkirke

Fig. 61. Begravelser i klostrets østre korsgang (s. 571), nederste niveau, vest opad. 1:100.
Tegnet af Jens Bech 1976, Svendborg Museum. – Burials in the eastern cloister of the monastery, lowest level.West up.

uden mørtel og med nederste skifte kantstillet i
flugt med indervæggen. Graven havde intet hovedrum i det ydre,235 ligesom spor af dække ikke
kunne påvises; der fandtes ingen knoglerester.
3-14), senmiddelalderlige eller efterreformatoriske. I korets nord- og sydside fandtes spor af
henholdsvis tre og ni trækister.
15) Som beskrevet o. 1768 af Nicolai Reiersen33 blev ved etableringen 1742 af Jørgen Borrings begravelse i koret på alterets nordside og
tæt ved østmuren (s. 575) påtruffet en usædvanlig
grav, tilsyneladende en jordfæstegrav, hvori påvistes ‘en del menneskeben af overmåde størrelse
frem for vore tiders mennesker, ja næsten dobbelt så store som nu’. I graven fandtes tillige en
guldindvirket silkehue samt et silkeklæde, antagelig begravelsestilbehør fra en eftermiddelalderlig
grav. Alt blev dog atter nedgravet, da tekstilerne
faldt i stykker mellem hænderne, så snart de kom
i luften.236 En hypotese om, at graven i betragtning af dens fremtrædende placering i korets
nordøstende kunne være identisk med Abels, blev
dog allerede afvist af Reiersen og siden af Danske
Atlas, eftersom man ingen sikre kendetegn havde

herom, hverken »af Epitaphio eller nogen Indbyggeres Tradition, paa hvad Stæd i Kirken dette
Liig skal være nedsadt«, lige så lidt som man vidste, hvorvidt det lå urørt eller for længe siden var
opgravet (jf. også ndf .).
16-57). Senmiddelalderlige eller efterreformatoriske grave i skibet.
Abels grav. Ifølge en tradition, der dog først er
kildemæssigt bevidnet i 1500-tallet, blev kongesønnen, hertug Abel (†1279) begravet i Klosterkirken (s. 511). Beretningen blev senere delvis
forkludret ved en påstand om, at både denne
og en søn af samme navn var begravet her.237 I
Reiersens beretning fra o. 1768 (jf. grav nr. 15)
er kun omtalt én begravelse, ligesom det utvetydigt blev fastslået, at gravstedet på daværende
tidspunkt var totalt ubekendt. Ikke desto mindre
vedblev myten om de(n) prestigefyldte grav(e),
der i betragtning af de(n) afdødes kongelige status teoretisk set kan have haft en fremtrædende
placering i koret (jf. grav nr. 1), at leve videre
blandt historisk interesserede. Efter alt at dømme
udpegede man i lokalmiljøet et konkret lig som
det relevante, og dette blev særligt fremvist 1816,

gravminder
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Fig. 62. Begravelser i klostrets østre korsgang (s. 571, sml. fig. 23-24), øverste niveau, vest
opad. 1:100. Tegnet af Jens Bech 1976, Svendborg Museum. – Burials in the eastern cloister
of the monastery, top level.West up.

da guvernøren, prins Christian Frederik, besøgte
byen. 238 Året efter, 1817, gennemførtes en fornyet undersøgelse, nu dog efter to lig (jf. ovf.),
i den åbne begravelse, men tilsyneladende uden
sikkert resultat;239 i øvrigt indskærpedes det kort
efter, 1820, at ‘levningerne’, der fandtes optaget
af kirkens sakristikælder, ufortøvet skulle nedsættes igen, og gulvet forsvarligt tilnagles.240 Da
beslutningen om kirkens nedrivning var truffet, understregedes det 17. juni 1828 af Danske
Kancelli, at ‘det lig som er balsameret og efter et
folkesagn skal være hertug Abel’, skulle nedsættes i et kapel ved en af de andre kirker i byen’.241
Liget (‘Junker Abels skelet’) blev overført til Vor
Frue Kirke, hvor det genbegravedes i korets sydside (jf. s. 283, fig. 23,7 og 376 med note 374).
Allerede inden overførelsen punkteredes myten
vedrørende det ‘kongelige’ skelet imidlertid, da
en sagkyndig undersøgelse fastslog, at det konkrete lig, hvis ene ben havde været brudt og siden var sammensat ‘på en højst ufuldkommen
måde’, tilhørte en mand på mellem 50 og 60 år,
mens Abel ved sin død højst kunne have været
omkring 30 år.242

Grave i klosterkomplekset. 1975-76 blev der i den
østlige korsgang ca. en meter under det formodede gulvniveau afdækket 16 grave i to lag (fig.
23-24, 61-62). De velbevarede knogler var jordet i trækister, hvoraf søm og sporadiske trærester
var bevaret. Undersøgelser har vist, at mange var
mænd over 60 år, formentlig munke243 begravet i
senmiddelalderen.244
	Også fratergården benyttedes til gravlæggelser.
I 1953, i forbindelse med anlæggelsen af posthuskælderen, fandtes således »… et Lag af tætliggende Skeletter, hvoraf en Del vist nok har været
nedlagt i Kalk, men uden mindste Spor af Kister«.245
Grave på lægmandskirkegården. 1977 blev der syd
for klosterkirken udgravet et 60 m2 stort område
af lægmandskirkegården. I denne forbindelse blev
i alt 144 individer registreret i 141 grave. Efterfølgende er mindre arealer af kirkegården undersøgt
ad flere omgange, således at det samlede antal udgør 186 grave (fig. 63-64). Dog er endnu kun en
mindre del, svarende til hen ved 5 %, af kirkegården arkæologisk undersøgt. 246 Imidlertid har de
særdeles gode bevaringsforhold i området gjort
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Fig. 63. Begravelser på lægmandskirkegården (s. 571), næstøverste niveau. 1:100. Målt
og tegnet af Jens Bech 1977, Svendborg Museum. – Burials in the lay cemetery, secondhighest level.

det muligt at underkaste det arkæologiske og antropologiske materiale naturvidenskabelige analyser. Ligresterne, mange med velbevarede hjerner,
er således velbelyste, ligesom kisterne har kunnet
vedbestemmes og i enkelte tilfælde dendrokronologisk dateres (jf. ndf.).247 Gravintensiteten var
i de udgravede områder stor, således at lagserier
på op til ni grave kunne påvises; af samme grund
sås mange grave også at være mere eller mindre
forstyrrede.
Hovedparten af gravene var kisteløse (103 stk.
samt tre dobbeltgrave), heraf dog to med låg
(AG7, AG44). En enkelt skal muligvis tolkes som
stengrav (AG8), idet fire sten lå placeret langs ligets højre skinneben.248 I de resterende grave
fandtes kister af to overordnede typer: tremme- og
plankekister. Førstnævnte (28 stk.) var uden låg og
bestod i sin hovedform af to kraftige, kantstillede
planker, i hvis underkanter var boret korresponderende huller til de samlende rundstokke eller
tremmer. Antallet af disse vekslede fra seks til 14,
mange kilet fast med trækiler og ofte med barken bevaret. Dimensionerne på det anvendte træ
varierede, men en planketykkelse på ca. 3 cm var

almindelig, mens længden var op til 194 cm, højden ca. 30 cm og rundstokkenes diameter på ca.
1-2,5 cm. Gravbredden var ca. 50 cm. Typen er
velkendt herhjemme og blev første gang udgravet ved †Gråbrødreklostret i Kolding i 1900 (DK
Vejle 896-900).249
	Den anden overordnede type udgjordes af
plankekister (48 stk.),250 hvis bund og sider var opbygget af én eller flere planker med gavle og låg,
samlet med nagler og søm. De fleste plankekister
var rektangulære, nogle havde dog trapezform.
	Enkelte særformer blev også udgravet (fire stk.).
Mest markant var en til formålet genanvendt lågbænk (AG18), hvis vestre gavlende udgjordes af
et kasseret stolesæde. Bænken, af fyr (stolesædet af
eg), var ca. 183 cm lang, 42 cm bred og ca. 40 cm
høj, og sideplankernes fældningsår kunne dendrokronologisk dateres til 1473 og 1474, hvorved graven bliver en del yngre.251 To andre kister
(AG129, AG138) må betegnes som en kombination af tremme- og plankekister, AG138 med
smalle tværplanker i stedet for rundstokke; en
lignende kiste fandtes i 1978 længere mod nord
(CG11).
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Fig. 64. Begravelser på lægmandskirkegården (s. 571), øverste niveau. 1:100. Målt og
tegnet af Jens Bech 1977, Svendborg Museum. – Burials in the lay cemetery, top level.

	Vedanatomiske undersøgelser har vist, at størsteparten af plankerne var fremstillet af norsk fyr
og gran, mens tværstokkene var af hassel. Bøg og
eg brugtes kun i ganske få tilfælde.252
Datering. De veldefinerede lagserier tydeliggjorde, at plankekisterne repræsenterede de yngste grave. Af disse var det dendrokronologisk muligt at datere yngste bevarede årring fra et mindre
antal fyrreplanker til tiden omkring reformationen, mens de yngste hørte til langt op i 1600- eller begyndelsen af 1700-tallet, som det fremgår
af kirkebøgerne (jf. ovf.). Tremmekisterne og de
kisteløse grave har tilsyneladende været anvendt
samtidig, og af førstnævnte type er en enkelt dateret til tidligst 1448.253 Den sociale profil kan
for middelalderens vedkommende have haft et
mere elitært præg,254 hvorimod kirkegården som
bevidnet i det mindste i tidsrummet 1677-1718,
også anvendtes ved begravelser af medlemmer fra
den lavere middelklasse, tjenestefolk, småbørn,
herunder uægtefødte, ubemidlede samt ofre for
mord eller drukneulykker.
Fra udgravningen i 1977 var det muligt i 59 af
144 tilfælde at bestemme armstilling på skelet-

terne: 10 havde armstilling A (arme og hænder
langs siden), 38 havde armstilling B (hænder over
bækkenet), og otte havde armstilling C (underarmene parallelt over maven). Ingen skeletter havde armstilling D (hænderne over brystet). De 59
individer var stratigrafisk jævnt fordelt. Selvom
armstillingerne følger den forventede kronologi,
er den forholdsvis sene sekvens bemærkelsesværdig og kan ikke umiddelbart forklares. Sammenholdt med de sene kistedateringer tyder det på,
at kirkegårdens anvendelsesperiode primært er
eftermiddelalderlig, hvor de gamle armstillinger
kommer i anvendelse igen.255
Gravfund. Et *krucifiks (fig. 65), antagelig en eftermiddelalderlig kistedekoration, af en kobberlegering, 7 cm højt, blev påtruffet som løsfund i
nedbrydningslaget (A79) fra korets nedre stokværk, men kan principielt være væsentlig yngre.256
Krucifikset, hvis venstre arm er delvis afbrækket,
har været fæstnet til et underlag, formentlig som
kisteprydelse, som det fremgår af naglehuller i
højre hånd og de sammenlagte fødder (med endnu bevaret nagle). Kristusfiguren med halvlangt
hår og kort, tilspidset hageskæg bærer tornekrone
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ler og en glasperle), AG61 (træperle). Flere perler
fandtes som løsfund.259
	I to af gravene på lægmandskirkegården (AG39,
AG131, jf. fig. 63-64) fandtes hasselkæppe, i førstnævnte placeret under kisten, i AG131 på den
døde. Gravkæppe er efterhånden fundet på en
række kirkegårde helt op i 1700-tallet, og skikken, der således ikke som hidtil opfattet kun
anvendtes i tidlig middelalder, lader sig tolke på
flere måder.260 I enkelte grave fandtes endvidere
fragmenter af keramik og genstande af jern.
epitafium, gravsten og
gravfliser

Fig. 65. *Krucifiks, antagelig fra en eftermiddelalderlig
kistedekoration (s. 573). Foto Svendborg Museum. –
*Crucifix, presumably from post-medieval coffin decoration.

på hovedet, der hælder svagt mod højre skulder.
Øjnene er delvis åbne. Omkring den spinkle
midje er svøbt et stramtsiddende lændeklæde
med nedhængende snip ved venstre hofte.
Fragmenter af tekstiler påvistes i en kiste på lægmandskirkegården (AG18), hvori fandtes rester af
en pude bestående af uld og hår. Endvidere fandtes på kirkegården spredte tekstilrester, deriblandt
enkelte mønstervævede eller kniplede, fra både
sen- og eftermiddelalderlige grave.257 Jf. også grav
nr. 15, hvor en guldindvirket lighue og et klæde,
begge af silke og formentlig eftermiddelalderlige,
fandtes o. 1742.
	I flere grave (jf. ndf.) fandtes forskellige former for perler, der formentlig i flere tilfælde er
indgået i rosenkranse, anvendt ved bøn eller meditation og vidt udbredt siden 1400-tallet.258 En
næsten komplet rosenkrans fandtes i AG128 og
bestod af 47 perler af rosentræ og en ravperle;
en tilsvarende var lagt i grav AG86 (kæde af 50
glasperler og en ravperle). Andre perler fandtes i
AG4 (en glasperle), AG48 (kæde af 31 træper-

Kirkens beholdning af gravminder, middelalder
lige såvel som eftermiddelalderlige, er kun yderst
summarisk oplyst i de ældre kilder, der primært
fæstnede sig ved graven for Abel (s. 570) og to
middelalderlige sten, aftegnet 1761 af Søren
gaard (jf. ndf.). En registrering, svarende
Abild
f.eks. til brødrene Bircherods værdifulde oversigt
fra o. 1679 over indskrifter i Odense By, herunder
Odense Gråbrødre Kirkes epitafier og gravsten
(DK Odense 1825), blev således tilsyneladende
aldrig udarbejdet, end ikke i forbindelse med
bygningens nedrivning. 1707 blev det fastslået,
at der ingen epitafier fandtes i kirken.116 Inden
for de følgende 100 år må denne status dog være ændret, siden et notat 1800 nævnede, at der
i kirkens gravkapel hvilede flere ansete embeds-,
handels- og borgermænd samt deres familie, hvis
epitafier ikke uden videre kunne flyttes uden at
fornærme efterkommerne (jf. også ndf.).45 Umiddelbart før nedrivningen indskærpede Thomsen i
juli 1828 opmærksomhed omkring både ældre og
yngre sten over fortjenstfulde borgere.83 I samme
forbindelse foresloges samtlige gravsten – eller i
det mindste de ældre – henlagt på ét sted, vel en
foreløbig placering før den endelige overførsel til
de respektive kirker, nu placeret efter den vanlige
øst-vestorientering frem for den hidtidige irregulære. Eventuelle flytninger af gravsten til andre
kirkebygninger anbefaledes ligeledes registreret i
kirkebøgerne. Intet af dette synes imidlertid efterkommet. Allerede på nedbrydningens første dag,
1. sept. 1828, bortkørtes seks læs uspecificerede
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gravsten, vel til dels med henblik på videresalg og
genbrug i anden sammenhæng.85 Dog er kun i alt
10 ligsten direkte anført i auktionsprotokollerne
fra september og november 1828, om end uden
nærmere karakteristik;92 men det kan langtfra
udelukkes, at adskillige andre indeholdes i auktionsprotokollernes omtaler af uspecificerede fliser.
Statusberetningen fra 1829 anfører ganske vist,213
at seks læs ‘mærkværdigheder’ (vel også omfattende gravsten) var ført til Vor Frue Kirke. Dette
modsiges dog af pastor Hebers notat fra november
1828. Heri er alene nævnt fem ‘mærkelige’ gravsten, antagelig de to middelalderlige, registreret af
Abildgaard, samt tre andre. Stenene blev i første
instans lagt i gulvet af Vor Frue Kirkes våbenhus.88 Af disse kan kun en enkelt middelalderlig
sten identificeres med sikkerhed (jf. ndf.), hvorimod der ikke synes noget grundlag for at henføre andre ældre sten i kirken til Klosterkirkens
tidligere beholdning.261 Den gennemgribende
udrensning af gravsten i forbindelse med gulvomlægninger i Vor Frue Kirke i løbet af 1800-tallet (s.
311, 369) kan dog medvirke til at forklare savnet
af de omtalte sten. Et epitafium fra o. 1742, oprindelig opsat over en begravelse i Klosterkirken,
overflyttedes dog efter 1828 til Skt. Nikolaj Kirke
(jf. ndf.). Endelig blev i alt tre fliser, vel oprindelige gravfliser med indskrifter og årstal, i 1828
overført til Oldsagskommissionen, mens en fjerde
er påvist i forbindelse med en senere arkæologisk
udgravning. Alle synes eftermiddelalderlige.
*Epitafium, o. 1742, over byfoged Jørgen Borring (†1. juli 1742) og hustru, Catharine Weigner
(†7. febr. 1773). Opsat på korets østmur ved parrets begravelse, der befandt sig nord for alteret.262
Monumentet blev 1828 overflyttet til Skt. Nikolaj Kirke (jf. s. 218). Jf. †mindesten (?) for parrets
søn, anført ndf.
*Gravsten, o. 1470, antagelig over væbner Anders Madsen Bølle til Nakkebølle og hustru,
Katerina Svendsdatter. Overflyttet 1828 til Vor
Frue Kirke, dog siden 1980 hensat i kælderen,
omvendt placeret (s. 370 f.).
Stenen registreredes og aftegnedes 1761 af Søren Abildgaard (jf. s. 371, fig. 97a), der allerede da
noterede både indskrifterne og våbenskjoldenes
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Fig. 66. †Gravsten nr. 1, o. 1417, over Peter Olsen (s.
575). Tegning af Søren Abildgaard 1761. – †Tombstone
no. 1, c. 1417, of Peter Olsen.

medtagne stand. Det øverste har antagelig vist
Bølleslægtens tre bølger, idet våbenprydelsen her
(fejlagtigt) er vist som to vesselhorn i stedet for
to ørnevinger; det nederste våben, der er vandret
delt, har ligeledes to vesselhorn som hjelmprydelse, alt en reference til Katerina Svendsdatters i
øvrigt ukendte adelsslægt. Stenens placering var
på Abildgaards tid ‘nederst i den mellemste gang’,
dvs. vel vestligst i hovedskibet.
†Gravsten. 1) (Fig. 66), o. 1417, over Petrus Olavi
(Peter Olsen), †29. juni 1417. Randskriften i gotiske minuskler lød: »hic iacet no/bilis vi(r) petrus
olavi q(v)i obiit an(n)o/ d(omi)ni m cd xvii/ festo
ap(osto)lor(um) pet(r)i et pauli r(eqviescat) a(n)
i(m)a i(n) pace« (Her hviler den velædle mand, Pe-
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Fig. 67. *Fragment af gravflise nr. 1, antagelig eftermiddelalderlig (s. 576). Nationalmuseet. – *Fragment of
tomb slab no. 1, presumably post-medieval.

ter Olsen, som døde på apostlene Peter og Paulus’
dag (29. juni) i det Herrens år 1417. Gid hans sjæl
må hvile i fred).
	Våbensten af blågrå marmor. Indskriften var
afbrudt af hjørnemedaljoner, her dog som noget ret usædvanligt forsynet med korsornamenter og minuskelindskrift, de førstnævnte som
henvisning til navnet Jesus: »nazare(nus)/ rex/
iudeor(um)« ((Jesus) fra Nazaret, jødernes konge). Stenens midte smykkedes af et hjelmkronet våbenskjold med en lilje, der ved en lodret
midterlinje var delt i kontrasterende farver og
foroven flankeres af ti-bladede rosetter. Liljeornamentet gentoges som hjelmprydelse. Våbenet
med den delte lilje henviste til en i øvrigt ukendt
adelsslægt. Gravstenen havde ifølge Abildgaard
en markant placering i koret, med den øverste
ende, dvs. den nedre del, lagt ind under alterfoden.263 Antagelig sammen med den ovennævnte
flyttet til Vor Frue Kirke, men efter alt at dømme
sidenhen kasseret.
2) O. 1801, over H.W. Borring (Herman Weigner Borring) (<†19. jan. 1805>). 1800-01 afregnedes for en mindre sten, vel en †gravsten eller
-flise og ikke en mindetavle(?), indmuret over H.
W. Borrings grav i korets nordside; denne var an-

tagelig identisk med eller tæt placeret ved forældrenes gravsted (jf. ovf.).264 Det fremgår dog ikke,
hvorvidt også stenen blev overført til Skt. Nikolaj
Kirke.
*Gravfliser. I alt fire fragmenter af teglfliser med
indridsede bogstaver og årstal, antagelig med oprindelig funktion som gravfliser, findes dels på
Nationalmuseet, dels i Svendborg Museum. Samt
lige synes eftermiddelalderlige.
1) (Fig. 67), 17,5×17,5 cm. På flisen ses en tilsyneladende ufuldstændig trelinjet indskrift med renæssancemajuskler: »Nedl(sammenskrevet)ag/ Kloss/
Hedi«. Indskriften lader sig ikke nærmere tyde; det
førstnævnte ord kunne være et fragment af participiet: »nedlagt«, mens de øvrige kunne hentyde
til navne. Nationalmuseet (inv.nr. MCMXXIII).
2) (Fig. 68), 18,8×ca. 9 cm. På flisen, hvoraf kun
venstre del er bevaret, ses en trelinjet indskrift
med renæssancemajuskler eller versaler: »V/ Mi/
Gi«. Linjerne er adskilt af en dobbelt konturstreg;
en tilsvarende indrammer selve flisen. Svendborg
Museum (inv.nr. IV AY 72).
3) På flisen er indridset årstallet: »1679«. Nationalmuseet (uden inv.nr., registreret efter inv.nr.
MCMXXIII).265
4) På flisen er indridset årstallet: »1733«. Nationalmuseet (uden inv. nr, registreret efter inv.nr.
MCMXXIII). 265
EFTERMIDDELALDERLIGE
BEGRAVELSER
Som anført i de bevarede kirkebøger fra Skt. Nikolaj og Vor Frue kirker inden for tidsrummet
1677-1805 blev et bredt udsnit af byens befolkning begravet såvel i kirken som på kirkegården,
i førstnævnte tilfælde antagelig både i murede
grave og i jordfæstegrave, jf. også s. 569.266 Hertil
kom kister, der blev hensat i kirkens gravkapel,
Det Hardenbergske Kapel, også betegnet kirkens
åbne begravelse (s. 577). Af begravelser i kirken er
anført et antal i koret, nord og syd for alteret, i
den store eller mellemste gang (midtskibet), straks
for prædikestolen (vel ved skibets nordside, jf. ovf.)
og i den lille gang (dvs. sideskibet). Med hensyn
til den sociale profil noteres flere begravelser for
standspersoner og fremtrædende embedsmænd i
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kirken, deriblandt adelige ejere af Klostergården,
kommandant i Nyborg, Rudolf von Offenberg
(†1681, indsat i hustruen Dorthe Juuls (†1707)
begravelse, jf. ndf.), hans mor, Maria von Lützow (†1682, bisat i kirkens begravelse efter en
ligprædiken, holdt af Fyns biskop, Thomas Kingo),267 baronesse von Bothmar (†1786) og frøknerne Eleonora og Elisabeth von Knuth (†1803
og 1804);268 blandt medlemmer, tilhørende byens magistrat, tælles flere borgmestre, byfogeder
og rådmænd samt deres familie, heriblandt Jens
Madsen Kier (†1703),269 Matthias Alvad (†1705),
Poul Ottesen (†1711), Jørgen Borring (†1742),
Henrik Hyltoft (†1748), Mads Tønnesen Rosenberg (†1756), Hans Adolph Tanch (†1764),
Peder Bech (†1772) og Søren Jørgensen Møller
(†1781). Hertil kom embedsmænd som rektor
Clement Clausen Schinkel (†1734) og brandinspektør Chr. Svitzer (†1774) samt postmester,
justitsråd Adrian Becker (Bekker) (†1803).270
Også personalet ved de to sognekirker valgte for
en rækkes vedkommende deres gravsteder i Klosterkirken, således provst Herman Weigner og
hustru (†1735), Bodil Cathrine Nielsdatter Nykirch, enke efter Gregers Hjort, sognepræst ved
Vor Frue (†1775), samt klokkerne og degnene
for begge kirker, Chr. Frederik Mørch (†1749),
‘rektor’(degn) Jens Lorentz von Stöcken (†1789)
og Christian Winther (†1790).
	En række spredte istandsættelser er registreret i
kirkens regnskaber. 1729 opfyldtes fire grave og
året efter en enkelt, placeret i koret.35 1749 istandsattes atter fire grave.85 Sidste begravelse fandt sted
24. jan. 1805 for H. W. Borring (jf. †gravsten nr.
2).271 I forbindelse med kirkens nedrivning og
tømningen af Det Hardenbergske Kapel august
1828 blev et antal ligkister overført til Assistenskirkegården (s. 498). 272
Det Hardenbergske Kapel (fig. 6, 53-54), også betegnet kirkens åbne begravelse,273 placeret ved korets nordside (s. 559). Kapellet er formentlig også
identisk med Dorte Juuls begravelse, omtalt i forbindelse med ægtemanden, Rudolf von Offenbergs begravelse 1681,274 jf. ndf. At dømme efter
det først angivne navn, hvilket dog kildemæssigt
først synes bevidnet ved 1800-tallets begyndel-
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se,275 skal opførelsen af tilbygningen antagelig
knyttes til Helvig Hardenbergs ejertid af klostret
(o. 1586-99, jf. også s. 513). Derimod synes den
næppe oprindelig at have været bestemt som
gravkapel for adelsfruen (†1599) og hendes ægtemand, Erik Rosenkrantz (†1575), hvis fælles
gravmonument og formentlig også de tilhørende grave findes i Øster Hæsinge Kirke (Sallinge
Hrd.), sognekirke for Arreskov.276
Som nævnt ovenfor og til dels bekræftet af de
to sognekirkers kirkebøger fandtes her begravelser og gravminder for en række af byens bedre
familier; en del af kisterne hidrørte i øvrigt fra
byens to sognekirker, hidført når de respektive
bygninger blev restaureret.277 Selve hovedrummet var 1804 således næsten fyldt af ligkister,
ligesom der i den underliggende krypt fandtes
begravelser,278 bl.a. for den såkaldte Abel (se også
ovf.). Som noteret af Begtrup 1823 var en del af
ligene nedlagt i humle – i datiden velkendt som

Fig. 68. *Fragment af gravflise nr. 2 (s. 576), formentlig eftermiddelalderlig. 1:2. Tegning af Michael Banke
1993. Svendborg Museum. – *Fragment of tomb slab no.
2, presumably post-medieval
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konserverende kistefyld, hvilket endnu på hans
tid efterlod en særegen duft i kapellet.279
	Kapellets hovedrum tømtes 1828 i forbindelse
med bygningens omdannelse til brændeskur for
skolen (s. 519). Om fjernelsen af eventuelle gravminder herfra er intet nærmere oplyst (se også
ovf.). Dog blev i forbindelse med den arkæologiske udgravning 1975-76 i den underliggende
murede begravelse påvist rester af mindst fem
grave med delvis forstyrrede skeletter, kistespor
samt rester af ligklæder og kisteudsmykning.280 Af
– til dels – navngivne individer, der i kilderne er
omtalt som begravet her, 266 er følgende:

Den såkaldte ‘Junker Abel’ (jf. ovf.); unavngivet barn af
Rudolf von Offenberg (†1678);281 Rudolf von Offenberg, kommandant i Nyborg (15. april 1681);282 Maria von Lützow (enke efter hofmester Christoffer von
Offenberg283 21. april 1682); Dorte Juul, g.2 m. oberst
Peter Ferdinand Haugwitz (e. 10. jan. 1707);281 Lykke Christine Borring, g.m. Adrian Becker (10. marts
1761); byfoged Hans Adolph Tanch (26. marts 1764);
kaptajn Dillebens (Gottlieb Joachim Dilleben) frue
(Charlotte Amalie Seidelin, 9. maj 1767);284 justitsråd
Adrian Becker (27. jan. 1803).

†Gravudstyr. Lys- eller mindeskjolde, anvendt ved
Anders Albjergs begravelse (†1785), blev 1787/88
genbrugt til sønnen, Torben Albjergs bisættelse. 35

Fig. 69. *Messeklokke, o. 1350, muligvis oprindelig hidrørende fra Klosterkirken (s. 566). Foto Hugo
Johannsen 2012. Svendborg Museum. – *Mass bell, c.
1350, possibly originally from the Monastery Church.
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noter
1
Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, M. Cl.
Gertz (udg.), II, Kbh. 1922, 293 f.; om tilføjelsen, der
fandtes på et indskudt blad (fol. 106r) mellem værkets
to dele, hvoraf netop anden del omhandlede ordenens
klostre i provinsen Dacia, jf. samme, 281.
2
Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, Kbh.
1914, 144-60.
3
Jørgen Nybo Rasmussen, Die Franziskaner in den
nordischen Ländern im Mittelalter (Franziskanische Forschungen, 43), Kevelaer 2002, 53 f., 58, fremhæver den
portugisiske kongefamilie – og dermed som formodet
prinsesse Eleonoras – aktive støtte af franciskanerordenen, hvilket efter hans opfattelse generelt kan have
befordret ordenens komme til Danmark, jf. også Nybo
Rasmussen 2011.
4
If. Thelma Jexlev, »Astrad Frakke«, DaBiogrLeks 4,
512, tilhørte denne Hvideslægten. Spørgsmålet lader
sig imidlertid ikke entydigt afklare ud fra de bevarede
kilder, og han er således heller ikke anført af Michael
Kræmmer i den seneste oversigt over Skjalm Hvides
efterslægt, jf. DaAdÅrb XCIX, 2012, 525-646.
5
Klosterkirkens ældste inventarium fra 1634 omtaler
dog kirken som Skt. Albani, måske en parallelslutning i
forhold til Gråbrødre Kirke i Odense, der efter reformationen overtog navn og sogn efter byens nedrevne,
middelalderlige sognekirke, jf. DK Odense 1769. For
inventariet, jf. LAFyn. Fyns bispeark. Indk. breve fra
Fyns herreder. Sunds Herreds breve 1541-1721.
6
Gaven er omtalt af Peder Olsen, jf. Scriptores minores
II (note 1), 294, dog med donationsåret, 1267, hvilket
næppe er korrekt i betragtning af, at Regner omtaltes
som død allerede det foregående år, jf. Nybo Rasmussen
2002 (note 2), 360, 504, En tilsvarende større godsdonation ydede biskoppen i øvrigt 1264 til Skt. Clare Kloster i Roskilde, jf. DiplDan 2, I, nr. 432 (30. juni 1264).
7
Jf. også Reinholdt 1992 36, 55 ff.
8
Jf. Repert I, nr. 854 (15. maj 1458). Her nævnes jord
beliggende ved klostret mellem Vor Frue Kirkes jord
og den gård, som beboedes af Morten Slett. Jf. også
Reinholdt 1992 94.
9
DiplDan 2, II, nr. 52 (u.d. 1266).
10
DiplDan 2, II, nr. 142 (28. juni 1334).
11
Scriptores minores II (note 1), 308, 315, 317, 320 vedr.
kapitler 1354, 1387, 1419, 1496, 1508 og 1526.
12
Oplysningen om Abels begravelse hos franciskanerne i Svendborg (»Abel (…) obiit Suineburgis, sepultus ibidem apud fratres minores«) fremgår tidligst
af Peder Olsens historiske optegnelser, jf. »Danorum
gesta post cronica Saxonis facta scripta a D. Petro Olai
(…)«, i Holger Fr. Rørdam (udg.), Monumenta historiæ
danicæ, 2, II, Kbh. 1887, 24; Annales Danici Medii Aevi,
udg. Ellen Jørgensen, Kbh. 1920, 120 f., 209; en begravelse i Svendborg er også anført i Cornelius Hamsforts
Bispekrønike, jf. SRD VII 223. Jf. også Arild Huitfeldt,
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Danmarks Riges Krønike. Chronologia I, Kbh. 1600 (fot.
repr. 1977), 227, 345, her dog med den misvisende
omtale, at både kong Abels søn og sønnesøn af samme
navn blev begravet i Klosterkirken. Herefter DaAtlas
III, 532, 536 og Rohmann 1832 23 f., 28.
13
DiplDan 2, IV, nr. 44 (9. dec. 1291).
14
Scriptores minores II (note 1), 293 f.
15
Scriptores minores II (note 1), 294. Gruppen talte følgende: Nicolaus Fynss (Niels Finsen), sønnen Fynno
Nielss (Finn Nielsen), Fynno Agess (Finn Aagesen Ulfeldt til Løjtved, Stenstrup Sogn, Sunds Hrd.), Nicolaus Bicker (Niels Beger) og Nicolaus Byl (Niels Bild/
Bille) samt deres hustruer, særligt Metthe Fynss (Mette
Finsdatter Paris), begges hustru. Om denne kreds, jf.
DaAdÅrb X, 1923, 339, hvori hævdes, at Finn Aagesens
hustru, i andet og tredje ægteskab var gift først med
Niels Beger og siden med Niels Bild. Finn Nielsen
(Skriver) betegnes smst. som Finn Aagesens farbror.
16
Jf. Scriptores minores II (note 1), 10. Lindbæk 1914
(note 2), 154 og note 297 angiver dog 18. juni 1473, da
den pavelige bulle herom først udstedtes marts 1473.
17
Scriptores minores II (note 1), 294.
18
Repert I, nr. 4605 (1. maj 1480).
19
Jf. LAFyn. Pergamenter. Svendborg Sogn. Rådstuevidne af 19. maj 1544, her citeret efter Bro-Jørgensen 1959
67. Området var specificeret 1539 i forbindelse med
Peder Skrivers overtagelse af jordene, ‘sønden næst ved
Thor Skrivers have i Hulgade og norden til Gråbrødre
Kloster’, jf. DaKancReg 9. juli 1539; se også Olsen 1919,
318; Reinholdt 1992 58.
20
DaAdÅrb (note 4), 628.
21
DiplDan 2, II, nr. 122-23 (o. 18. nov. 1268).
22
DiplDan 2, IV, nr. 3 (14. marts 1291) og 163 (1. april
1295).
23
DiplDan 2, X, nr. 399 (21. sept. 1332).
24
DiplDan 2, XII, nr. 141 (før 16. febr. 1339). Klædningsstykkerne har sandsynligvis været beregnet til videresalg, med mindre de er blevet omdannet til kirkeligt brug. Således modtog franciskanernonnerne i Skt.
Clare Kloster i Roskilde 1308 18 alen rødt skarlagen
til klædninger fra fru Christine, enke efter Jakob Blåfod, jf. Kr. Erslev, Testamenter fra Danmarks Middelalder
indtil 1450, Kbh. 1901, 61.
25
Således 1503 fra Odenseprovsten, Hans Urne, jf.
DaMag I, 1745, 294, og 1514 fra rigsmarsk, senere
rigshofmester Mogens Gøye, jf. Lindbæk 1914 (note
2) 284, note 294.
26
Jf. også Birgitte Bøggild Johannsen, »Genealogical
Representation in Gendered Perspective: on a Lost
Royal Mausoleum from Early Sixteenth-Century Den
mark’, i Truus van Bueren og Andrea van Leerdam
(red.), Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art
and Ritual in the Middle Ages,Turnhout 2005, 79-105.
27
Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, udg. William Christensen, Kbh. 1904, 130 f., 389; jf. også 129,
298.
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Frederik I.s Registranter 19. dec. 1530.
Frederik I.s Registranter 1. nov. 1532.
30
DaKancReg 4. nov. 1541.
31
Jacob Madsen 191.
32
HofmFund VI, 78-81. Jf. også C. Th. Engelstoft,
»Svendborg Hospital«, FySaml I, 1861, 167-80.
33
LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 17. Sunds Hrd.
34
Begtrup 1823 61.
35
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
36
Begtrup 1823 59. I modsætning til byens to sognekirker er Klosterkirken kun yderst summarisk beskrevet i
den topografiske litteratur, jf. LAFyn. Topografica. Fyn i
alm. 6. Udskrift af præsteindberetninger 1706-07 om
kirkerne; smst. Fyn i alm. 3. Indb. til Jessen, Thurah og
Danske Atlas 1743-71. Reiersens indb. (note 33) udfylder lakunen i de i øvrigt særdeles fyldige præsteindb.
vedrørende byens kirker fra 1755, jf. KB. Kall 377, 4o,
Copie af Beskrivelse over Kirkerne og Herregaardene
i Fyen og Langeland af Sognepræsterne til Thurahs
Brug forfattet 1755; herudover er en kort omtale i DaAtlas III, 535 f.;VI, 775, 782-83. Den mest detaljerede
beskrivelse udgøres af den ovennævnte redegørelse fra
1823 af Joachim Begtrup, sognepræst ved Skt. Nikolaj
og provst i Sunds Hrd., jf. Begtrup 1823 59-63; en kortfattet omtale af kirken, klostret og de siden nedrevne
bygninger er desuden Rohmann 1832.
37
LAFyn. Sunds-Salling Herreders provsteark. Synsprot.
1824-39.
38
Det tidligst bevarede rgsk. fra 1729 refererer til en ikke
kendt inventarfortegnelse fra det foregående år, ligesom
regnskabsprotokollen fra 1785 nævner en forgænger, nu
forsvundet, fra 1735, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
39
LAFyn. Fyns bispeark. Indk. breve fra Fyns herreder.
Sunds Herreds breve 1541-1721.
40
Jf. Reinholdt 1992 40.
41
1676 er således bogført indtægter fra Klosterkirkens
vænge (jf. ndf.) under Skt. Nikolaj Kirke. Jf. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. for Skt. Nikolaj Kirke. Rgsk. Om indtægter vedr. begravelser, jf. smst. samt LAFyn. Kirkeinsp.
ark. for Vor Frue Kirke. Rgsk. Begravelser i Klosterkirken og den tilhørende kirkegård af medlemmer af menigheden i de to kirker er bogført i LAFyn. Præsteark.
Kirkebøger for Skt. Nikolaj Kirke og Vor Frue Kirke
(1677-1805).
42
LAFyn. Kirkeinsp.ark. for Skt. Nikolaj Kirke. Rgsk.
43
LAFyn. Kirkeinsp.ark. for Vor Frue Kirke. Rgsk.
44
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div. dok.
45
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. Breve.
46
For en status over kirkens økonomi 1817 (1823), jf.
Begtrup 1823 62-63.
47
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve, brev af 16. sept.
1820 fra Kirkeinspektionen til kirkeværgen.
48
Biskop Jacob Madsen noterede ved sit visitatsbesøg
i byen 1588, at der alene var prædiken i Klosterkirken
om onsdagen, jf. Jacob Madsen 191.
49
FyAktst I, 115-16, 150. Bro-Jørgensen 1959 152 ff., 427.
28
29

582

svendborg · †gråbrødre klosterkirke

Jf. RA. DaKanc D 25. Koncepter og indlæg til fynske
tegnelser, 1728, nr. 22; Bro-Jørgensen 1959 420.
51
Det synes derfor urigtigt, når DaAtlas VI, 782 f.,
1781 hævdede, at der kun opretholdtes tolvprædikener
i kirken hver søndag i fasten – foruden ligprædikener.
Om Latinskolen, jf. Begtrup 1823 95.
52
Jf. en redegørelse fra kirkeværgen Erik Wilhjelm
1817, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Endnu i de allersidste år, 1800-06/07, registreredes betaling til lys
ved froprædiken julemorgen, ligesom der senest 17.
nov. 1806 er ringet over Peder Børgesens lig, jf. LAFyn.
Kirkeinsp. ark. Rgsk.
53
LAFyn. Præsteark. Kirkebøger for Skt. Nikolaj Kirke;
konflikten med den senere bestemmelse er nævnt, jf.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve, 25. aug., 1. sept. og
24. okt. 1827, hvori det indskærpedes, at arvingerne
efter denne og i øvrigt andre lig, der henstår over jorden i kirken, skal anvises en anden bekvem plads på
kirkegården, da begravelserne i kirken var hjemfaldne.
54
LAFyn. Kirkeinsp. ark. Rgsk. Derimod er der, forståeligt nok, intet anført i forbindelse med Christian VII’s
død og begravelse 1808.
55
Vedr. Slesvig og Viborg, jf. Lorenzen 1914 26, 44.
56
NM. Oldsagskomm. ark. Kopibog, brev af 12. juli
1828 fra Thomsen til pastor Heber.
57
Jf. således Odense Gråbrødre Klosterkirke, der blev
foreslået anvendt eller ligefrem benyttedes til fængsel, kornmagasin, tøjhus, lazaret og ekcercérhus (DK
Odense 1774-75).
58
RA. DaKanc. K 18. 1800-48. Brevbøger med tilhørende brevsager (vedr. 1800, nr. 1740).
59
RA. DaKanc. F 40-21A. Brevbog 1793 (vedr. 18. maj
1793) med tilhørende brevsag (nr. 1982). Klosterkirken er dog ikke nævnt i de tilhørende sagsakter, og det
synes derfor at bero på en misforståelse, når et projekt
til en nyindretning af Klosterkirken og til et rådhus og
skole smst., dateret 1793, er omtalt under biografien
vedr. Henrik Berggreen i Weilbach, Kunstleks. I, 228;
jf. også mail af 1. okt. 2012 fra artiklens forfatter til
DK. Om Berggreen, der først 1801 nedsatte sig som
bygmester i Svendborg, jf. ndf. og Knud Voss, Bygningsadministrationen i Danmark under Enevælden, Kbh. 1966,
327 ff., 448 f.
60
Promemoria fra Stiftsøvrigheden af 16. okt. 1800 til
Danske Kancelli, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
61
Jf. LAFyn. Mag.ark. Rådstueprot. 1800-31, fol. 16,
10. marts 1802, hvor dog specifikt drøftes muligheden
af at opføre et helt nyt rådhus, uden at Klosterkirken
direkte er omtalt, jf. også Voss 1966 (note 59), 448.
62
RA. DaKanc H 17-18. Brevbøger 1800-48 med tilhørende brevsager (vedr. 1804, nr. 1485); jf. også DaKanc K 18, 20. Brevbøger 1800-48 med tilhørende
brevsager (vedr. 1804, nr. 1926).
63
LAFyn. Mag.ark. Rådstueprot. 1800-31, 26. nov. og
3. dec. 1804. Forslaget blev snart efter via Stiftsøvrigheden (brev af 20. april 1804) fremsendt til Kancelliet,
50

men returneredes allerede januar 1806 til Svendborg
til orientering for den netop nedsatte kommission (jf.
ovf.), idet man dog indskærpede, at både tegning(er)
og overslag forventedes tilbagesendt til København, jf.
RA. DaKanc. H 17-18. Brevbøger 1800-48 med tilhørende brevsager (vedr. 1805, nr. 1377 og 1806, nr. 73,
718 og 746). Materialet, der ligesom aktstykkerne fra
kommissionen forgæves er eftersøgt i Danske Kancelli,
blev allerede 1816 efterspurgt her af Stiftsøvrigheden,
dog uden resultat, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve,
brev af 8. juni 1816 til Kirkeinspektionen. If. Nyeste
Skilderie af Kjøbenhavn 25, 68, 1828, 1082, var kommissionens sager tilsyneladende brændt ved Københavns
bombardement (1807).
64
Om kommissionen, jf. generelt Begtrup 1823 60 f.
og note 62. En række betænkninger fra de respektive
myndigheder og enkeltpersoner findes i RA. DaKanc
H 18. Brevsager, 1806, nr. 718 og 746.
65
RA. DaKanc H 18. Brevsager, 1806, nr. 718, promemoria fra Stiftsøvrigheden af 20. april 1805.
66
RA. DaKanc H 18. Brevsager, 1806, nr. 718, promemoria fra sognepræsterne af 6. april 1805.
67
RA. DaKanc H 18. Brevsager, 1806, nr. 718, promemoria fra Schumacher af 6. april 1805.
68
RA. DaKanc H 18. Brevsager, 1806, nr. 746, regning
fra Berggreeen af 21. marts 1806 vedr. to tegninger,
‘forfattet i anledning af et af mig forfattet overslag, som
var nødvendigt forinden samme kunne forfattes’, to
tegninger med tilhørende overslag vedr. forslaget til et
amtssygehus samt to tegninger, vel relaterende sig til
skoleforslaget.
69
RA. DaKanc H 18. Brevsager, 1806, nr. 718, brev af
7. juni 1806 fra Stiftsøvrigheden.
70
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Brev af 10. febr.
1816 fra Stiftsøvrigheden til kirkeværgen med ønske
om en synsforretning og skadesopgørelse efter krigen.
Synet ses ikke ad acta; jf. dog kirkeværge E. Wilhjelms
svar af 31. juli 1816 vedr. kirkens økonomiske og
brugsmæssige status.
71
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.. Brev af 6. jan. 1816 fra
Joachim Begtrup til biskop Plum om kirkens indkomster og kapitaler i forbindelse med planerne for ophjælpning af byens skolevæsen. Se også Begtrup 1823
202 f. Forslaget er anført sammen med forfatterens
udkast, dateret efter 1. feb. 1819 og før 1820. Efter
planen skulle midtskibets østende indrettes til fem læsestuer, mens kirkens østlige ende, dvs. koret, skulle
rumme en bolig for ’en læremoder’. I kirkens vestende skulle indrettes bibliotek og forsamlingsværelse for
skolerådet.
72
LAFyn. Guvernementsark. Kopibøger 1824-29, nr.
259 (brev fra guvernøren 8. juli 1825 til kongen). Voss
1966 (note 59), 448 f. Jf. tegninger af 1825 og 1827,
hhv. i Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af arkitekturtegninger og på Svendborg Museum.
73
LAFyn. Guvernementsark. Kopibøger 1824-28, breve
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af 19. okt., 27. dec. og 31. dec. 1825 (nr. 326, 329 og
330), hhv. til amtmand F. Sporon og Stiftsøvrigheden.
74
Jf. LAFyn. Guvernementsark. Kopibøger 1824-29,
bl.a. breve af 11. marts, 6. maj og 1. juni 1826, sidstnævnte med en bestilling hos Koch af en tegning til en
ny skole, idet Klostekirkens genanvendelse således ikke
længere var aktuel.
75
Jf. brev af 9. april 1828 fra prins Christian Frederik
til Oldsagskommissionen i NM. Korr.ark. Om resolutionen, jf.T. Algreen-Ussing, Kongelige Reskripter og Resolutioner,VII, 12, 1828-29, Kbh. 1835, 130.
76
NM. Korr.ark. Brev af 29. april 1828 til Christian
Jürgensen Thomsen.
77
NM. Korr.ark. Brev af 10. juni fra Heber til Thomsen.
Vedr. Thomsens ytring, jf. NM. Oldsagskomm.ark. Kopibog, 5. juli 1828.
78
NM. Oldsagskomm.ark. Kopibog, brev af 5. juli fra
Heber til Thomsen, samt breve af 24. juni og 12. juli
1828 fra denne til Heber.
79
NM. Oldsagskomm.ark. Kopibog, brev af 5. juli fra
Thomsen til Hanck.
80
NM. Oldsagskomm.ark. Kopibog, brev af 12. juli
1828 til Heber.
81
NM. Korr.ark. Brev af 16. aug. 1828 fra Hanck til
Thomsen. Hanck, der havde anvendt et par fridage i
juli til at udføre sit kommissorium, måtte med rette
have følt sig ført bag lyset, da han i dagspressen siden kunne læse om besøget fra København. Idet han
med en påfaldende underdrivelse forsikrede om, at
hans uantikvariske og uøvede notater ikke engang
fortjente at modtages, mindre bevares, valgte han ‘med
sømmelig beskedenhed’ at træde tilbage fra valpladsen, medmindre Thomsen ‘anderledes skulle befale’.
Hanck kom dog til at medvirke som konduktør ved
opførelsen af Rådhuset efter Kochs tegninger, jf. Knud
Voss, »Empirens danske rådhuse«, Arkitekten. Ugehefte,
56, 1954, 279.
82
En kopi af den ‘perspektiviske tegning’, vel eksteriøret, blev 31. dec. 1828 sendt til pastor Heber som en
tak for hans umage ved kirkens nedbrydning, jf. NM.
Oldsagskomm.ark. Kopibog.
83
For Thomsens redegørelse, dateret 22. juli 1828, jf.
NM. Korr.ark. Et eksemplar fremsendtes også til Kirkeinspektionen i Svendborg.
84
2. juni og 28. juli, jf. Svendborg Museum. Pjentemøller
Morten Jørgensens dagbog. Afskrift, 41, 56. En kreds af
lokale havde dog i første instans indgivet et overbud,
da man foretrak at lade håndværkere fra byen udføre
arbejdet i stedet for fremmede, ligesom man – i fald
dette tilbud ikke accepteredes – anmodede om at lade
arbejdet udsætte et år på grund af dets ‘vidtløftighed’,
jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk.breve.
85
LAFyn. Stiftsøvr. ark. Rgsk.
86
Svendborg Museum. Pjentemøller Morten Jørgensens
dagbog. Afskrift, 63 (22. aug. 1828). LAFyn. Stiftsøvr.
ark. Rgsk. vedr. 28-29. aug. 1828.
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87
Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 25, 64 og 68, 1828,
1011-18, 1082 (9. aug. og 23. aug. 1828); Fyens Stifts
Adresse Avis og Avertissementstidende, 125 og 129 (12. og
19. aug. 1828). Jf. også Svendborg Museum. Pjentemøller
Morten Jørgensens dagbog. Afskrift, 62 ff.
88
NM. Korr.ark. Brev af 11. nov. 1828 fra Heber til
Thomsen.
89
Jf. NM. Korr. ark. Brev af 14. nov. 1828 og 31. juli
1829 fra Heber til Thomsen.
90
LAFyn. Svendborg byfogedark. Auktionskat. 17. sept.
1828, nr. 115.
91
Fyens Stiftstidende, 139, 8. sept. 1828.
92
LAFyn. Svendborg byfogedark. Auktionskat. 1807-28,
17. sept. 1828, nr. 255, 259 og 267-70; 3. nov. 1828,
nr. 326.
93
Svendborg Museum. Pjentemøller Morten Jørgensens
dagbog. Afskrift, 76 (8. okt. 1828).
94
NM. Korr.ark. Brev af 31. dec. 1828.
95
Jf. Kun en Spillemand (1837), udg. Mogens Brøndsted, Kbh. 1988, 45. Beskrivelsen bygger formentlig på
meddelelser, primært fra pastor Heber, jf. Niels Oxenvad, »H. C. Andersen i Svendborg 1830 – og i 1836«,
ÅrbSvendborg 1991, 84-95, spec. 94. Beretningen, der
indgår i hovedpersonen, forfatterens alter ego, Christians barndomserindring fra Svendborg ‘for 18 år siden’,
rummer dog flere unøjagtigheder. Således omtales kirkerummet på daværende tidspunkt (dvs. o. 1818) som
allerede værende delvis tømt for inventar og gravminder (altertavle, de store messinglysekroner(!) og epitafierne), mens gravstenene ‘endnu lå i gangene’, delvis
overgroet med fuglegræs. En indskrift på kirkens dør
kan dog have haft et autentisk grundlag (jf. s. 568),
svarende til omtalen af ‘de endnu halvudslettede freskobilleder med munkeskrift rundt om’ (jf. s. 562) og
det åbenbart bemærkelsesværdige ekko (‘den store resonans’), som også Begtrup fremhævede (s. 514).
96
Henry Petersen, Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, Kbh. 1886, 47, nr. 594.
97
Krongaard Kristensen 1994 15. I publikationen gives en samlet redegørelse for klostrets bygningshistorie
med inddragelse af de indtil da foretagne undersøgelser.
98
Rapport i NM, jour.nr. 835/53.
99
Jansen 1976 35-62. Udgravningen er siden benævnt
Kloster I.
100
Kloster II, 1977; Kloster III, 1978; Kloster IV, 1978;
Kloster V, 1978; Kloster VI, 1980.
101
Kloster VII, 1993. Undersøgelsen er omtalt i Bartholin og Jansen 1993 48-57.
102
Kloster 2007. Helhedsindtrykket af de arkæologiske
udgravninger forstyrres en smule af målefejl, der er opstået ved sammenpasningen af de enkelte udgravningskampagner.Ved sammensætning af planerne for undersøgelserne i 1975-76 og 1978 er sidstnævnte forskubbet ca. 10 cm mod vest i forhold til førstnævnte. Fejlen
ses på oversigtsplanen som et brud i skråkantsoklen på
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Fig. 70. Vindue i nordfløjens vestgavl (s. 536), set fra vest. Foto Svendborg Museum
2007. – Window in the west gable of the north range, seen from the west.
østsiden af korets nordre hjørnelisen. Ligeledes er de
ældre undersøgelser og undersøgelsen 2007 forskudt i
nordsydlig retning i forhold til hinanden, hvilket klart
fremgår af den digitale sammentegnings manglende
flugt i korets langmure samt nordfløjens sydmur. I den
her gengivne plan (fig. 12) er disse fejl forsøgt bortelimineret.
103
Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling. Fundprot. nr. 3411.
104
Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling. Fundprot. nr. 3562. Mønterne fra 2007-gravningen er ved
redaktionens afslutning ikke undersøgt.
105
Jf. Præsteindb. 1807, 237, indb. 1809 ved Joachim
Begtrup. Jf. også Begtrup 1823 60 og Thiele, Danske
Folkesagn, I, 226.
106
FyAktst 1, 109-10, 21. febr. 1499; Frederik I’s Registranter, 6. maj 1529. Et nordligere parallelstrøg, hos
Resen, fig. 2, nr. 21, betegnet »Klostergade«, er senere
benævnt Munkestræde, jf. Reinholdt 1992 58-59.
107
Reinholdt 1992 40 og fig. 26.
108
Krongaard Kristensen 1994 61 f.
109
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Div. dok.
110
Thomsen og Sørensen 2007 20-34. Jf. også Morten
Larsen, »“Udi predickebrødris huuss”. Aspekter af tiggerordenernes samfundsrolle i middelalderens Danmark«, KirkehistSaml 2012, spec. 15 f.
111
Denne fløj regnes i Thomsen og Sørensen 2007 29,
for sløjfet ved opførelsen af den gotiske kirke. Fløjen
integreredes i de hen mod 1200-tallets slutning opførte korsgange i øst og kan dermed have haft en længere
funktionstid.

Krongaard Kristensen 1994 47.
Krongaard Kristensen 1994 48.
114
Krongaard Kristensen 1994 48 f. Muligvis er de af
dronning Christine donerede 6000 mursten anvendt i
vestfløjen, jf. 512.
115
Otto Jonasen, Købstadsliv i Enevældens barndom,
Svendborg 1985, 18; Krongaard Kristensen 1994 65.
116
LAFyn. Topografica. Fyn i alm. 6. Præsteindb. 1706-07.
117
Olsen 1919 303-04; Reinholdt 1992 70; Krongaard
Kristensen 1994 65.
118
Jf. Ejlif Bøgebjerg, »Svendborg gamle Latinskole«, i
Dietrich Petersen (udg.), Aarsskrift for Svendborg Statsgymnasium, Skoleaaret 1934-35, Svendborg 1935, 3-25.
119
HofmFund VI, 78-81. Jf. også Engelstoft 1861 (note
32),167-80.
120
Jf. HofmFund VI, 81; Engelstoft 1861 (note 32), 178.
Jf. også Krongaard Kristensen 1994 49 f.
121
Krongaard Kristensen 1994 59 f.
122
Jf. Christoffer von Offenbergs gavebrev af 1656,
HofmFund VI, 76.
123
Ved gennemgangen af de arkæologiske levn har redaktionen, ud over de mange udgravningsberetninger,
i høj grad kunnet drage nytte af Hans Krongaard Kristensens forskning, vigtigst Krongaard Kristensen 1994
samt et ved samme forfatter til en planlagt publikation
udarbejdet manuskript (Krongaard Kristensen 2012), der
med stor velvilje er stillet til redaktionens rådighed. Til
begge henvises generelt.
124
En nøjere gennemgang af klosterfløjene falder uden
for rammerne af Danmarks Kirker. Kun fløje, der er
sammenbyggede med kirken, eller som på anden vis
112
113
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knytter sig nært til denne, behandles her. Deres beskrivelse er indplaceret i den kronologisk fremadskridende
beskrivelse af kirken.
125
Den fremspringende del af korets fundament på
dette sted var beskadiget ved gennemgravningen til en
kloakledning.
126
Det nævnte tømmer blev af udgraveren, Jens Bech,
bestemt som bøg. Den i indberetningen benyttede
term ‘strygværk’ er tilsyneladende ukendt i dansk fagsprog. I litteraturen om klosterkirken er flere steder
henvist til en dendrokronologisk datering af tømmeret; tidligst i Naturhistorisk arkæologisk gruppe – Dansk
ICOM, Svendborgmødet – juni 1978, Skrifter fra Svendborg og Omegns Museum, 3, 1979, Henrik M. Jansen,
»Franciskanerklosteret = Matr.nr. 263«, 21. En sådan
datering har ikke kunnet verificeres med en undersøgelsesrapport og ville i øvrigt forudsætte en fejlbestemmelse af (dele af) tømmeret, idet bøg endnu ikke
kan dateres dendrokronologisk. De fremførte dateringer lades derfor her ude af betragtning.
127
Soklens skråkant er hen over lisenresten trukket i
mørtel.
128
Den korte afstand mellem sokkelafslutningen og
døren udelukker tilstedeværelsen af et – ligeledes borthugget – portalfremspring.
129
Det er uvist, om aftrapningen har stået synligt eller
har været underlag for en skrånende flade af tegl eller
mørtelpuds.
130
Dette levner kun plads til en meget lille lysning.
131
Eventuelle oprindelige hvælv må være nedrevet senest ved den gotiske ombygning af kirken (jf. s.
550), hvor overdækningen erstattedes af tre rektangulære hvælvfag. Oprindelige hvælv udelukkes ikke af
de manglende hvælvpiller i understokværket, idet en
gjordbue mellem de to fag kunne bæres af konsoller.
132
Den her skitserede, fem fag lange, senromanske/
unggotiske kirke, der havde en længde omtrent svarende til Søndre Sogns Kirke i Viborg (Tegninger af ældre nordisk Architektur, 5, 1, pl. 12-17), må være opført i
mindst to faser, evt., som sidstnævnte, tre.
133
Dette er ellers traditionelt placeret i østfløjen, der
imidlertid her (jf. ndf.) er en smule yngre end koret.
I bekræftende fald har sakristiet sandsynligvis kun udgjort fløjens søndre del, ligesom det sandsynligvis på
et tidligt tidspunkt må være flyttet til østfløjens søndre
ende (jf. s. 522).
134
Anslagsfalsen havde kraftige afsprængninger både
foroven og forneden forårsaget af rustdannelse i dørens to stabler.
135
Det lykkedes ikke at registrere fundamenternes
bundniveau, men dette har sandsynligvis ligget omtrent i samme dybde som korets, ca. kote -0,5.
136
Jan M. Meissner, »Zur Baugeschichte des Lübecker
Burgklosters«, Lübecker Schriften zur Archäologie und
Kulturgeschichte, 6, Bonn 1982, 99-106.
137
Denne mulighed er tidligere foreslået for kirkens
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Fig. 71.Vindue i nordfløjs vestgavl (s. 536), set fra sydøst. Smig med tydelig anvendelse af riflede tegl samt
spor efter borthugget jerngitter. Foto Mogens Vedsø
2007. – Window in the west gable of the north range, seen
from the south east. Splay with clear use of grooved bricks and
traces of cut-away iron grating.
nordre korsarm, der ganske vist har en helt anderledes
blændingsudsmykning (DK Århus 249).
138
Lorenzen 1914 74.
139
Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Hamburg Schleswig-Holstein, Regensburg 1971, 31214.
140
Gerhard Fischer, Domkirken i Stavanger, Oslo 1964,
72. Det har tilsyneladende ikke, korets tydelige engelske inspiration til trods, været muligt tilsvarende at
finde forbilleder for gavldekorationen; Morten Stige,
Stavangerkorets utvidelse og innflydelse, Oslo 1997, 149.
141
Således mangler forarbejderne til opstalten af østfacaden og vestportalens blomsterfriseprofil, og omvendt
er hvælvpilleprofilen i sideskibets sydvesthjørne og
halvcirkelslagets profil på vestfacaden blot at finde på
stregforlægget. Ud fra en samlet vurdering af materialet må det konkluderes, at Thorin også udarbejdede
nu forsvundne opstalter af kirkens sydside, idet denne
ikke har kunnet gengives på sydvest-prospektet (fig.
30) uden forlæg, jf. vestfacaden (fig. 21 og 28a).
142
Til sammenligning var dokumentationen af †Gråbrødre Klosterkirken i Odense behæftet med flere påviselige fejl, jf. DK Odense 1783 f.
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Fig. 72a-b. Korets tilmurede norddør (s. 538). Snit set mod vest. 1:100. a. Opmåling. b. Rekonstruktion. Målt og
tegnet af Jens Bech 1976. Svendborg Museum. – Bricked-up north door in the north wall of the chancel. a. Scale drawing.
b. Reconstruction.
143

F.eks. er tykkelsen af sideskibets vestgavl ikke gengivet korrekt på planen (fig. 26), ligesom sideskibets
østligste sydvindue af uvisse årsager ikke er gengivet hverken på prospektet eller skitseforlægget hertil
(fig. 1, 30); på perspektivskitsen mangler i det indre et
hvælvfag i øst (sml. fig. 58, 27).
144
For en nærmere omtale af udgravningerne, se ovf.
s. 520.
145
Om tiggermunkenes byggeskik, se f.eks. Lorenzen
1914; Krongaard Kristensen 1994; Wolfgang Schenk
luhn, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Europa, Darmstadt 2000;
i sidstnævnte publikation er på s. 156 tavle XIV under
betegnelsen Svendborg franciskanerkirke dog gengivet
dominikanernes klosterkirke i Århus.
146
Andre steder er planformen fremvokset gradvist i
takt med tilføjelsen af kapeller på skibets ‘frie’ side, som
f.eks. Århus Vor Frue, DK Århus 1060 f.
147
Krongaard Kristensen 1994 66-73.
148
Fundamentet målte i plan ca. 110×160 cm; 10
skifter målte 104 cm. Også pillefundamenterne i Skt.
Knud Kirkes Gisicobygning i Odense var opmuret af
munkesten, tilsyneladende dog mere regelmæssigt (DK
Odense 194 med fig. 130, 132).
149
Middelalderlige kamtakker ses normalt at have
ensidigt fald, men sadeltagsafdækning findes ligeledes
på Roskilde Domkirkes vestgavl og har muligvis også
kronet vestfronten på Skt. Knuds Kirke i Odense, DK
Odense 196-97 med note 118, DK KbhAmt 1408.
150
Krongaard Kristensen 1994 70. SOM 1477-48. NM
inv.nr. D487/1982. Stenene er sandsynligvis ankommet med de øvrige bygningssten 1828-29 og magasineredes under inv.nr. MCMXX; nummeret omfattede
12 forskellige slags teglsten, herunder sten fra de »…

Indsnit som omgav Dørene, nogle bære spor af at have
været foerhen blaaglasserede paa Ydersiden.«; NM. Inv.
prot. På et tidspunkt er sket en sammenblanding, og
stenene har fået nye numre. I den nuværende udstilling på Nationalmuseet (jf. fig. 32) er to glaserede vangeformsten sat sammen, mens uglaserede eksemplarer
findes i Svendborg Museum. Ifølge Thorin (jf. fig. 73)
fremstod portalvangerne oprindelig med alternerende
sten, således som det kendes fra adskillige samtidige
kirker i de nordtyske hansestæder.
151
Inv.nr. MCMXIX.
152
Anmærkning nr. 10 på bagsiden af Thorins grundplan (jf. fig. 26).
153
Anmærkning nr. 7 på bagsiden af Thorins grundplan (jf. fig. 26).
154
Det er foreslået, at døren kunne give adgang til et
muligt sakristi i østfløjen. Krongaard Kristensen 1994 39.
155
Krongaard Kristensen 1994 39.
156
På Thorins tegning er der tilsyneladende gengivet
en senere indsat lem på hængsler, der efter behov har
kunnet blænde vinduet helt.
157
Højde × bredde. Potterne er jævnbrede.
158
»Antiquariske Efterretninger, Fyen«, Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed 1836, 316. Inv.nr. MCMXC.
159
M. Mackeprang, »Lydpotter i danske Kirker«, Årb
OldkHist 1905 45-62.
160
Nichen er aftegnet på Thorins stregforlæg, men
kom ikke med på den færdige plan, jf. fig. 26.
161
I let forenklet form findes pilletypen i Odense
†Gråbrødrekirke, indviet 1343; fra 1300-tallets anden
halvdel også i Køge Skt. Nikolaj og fra vestenden af
Vor Frue Kirke i Nyborg. DK Odense 1783-1804; DK
KbhAmt 166-97; Beckett, DaKunst II, 24.
162
Begtrup angiver ikke, hvorvidt højden er målt i skib
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Fig. 73. Plan og bygningsdetaljer (sml. fig. 21, 26 og 29). 1:300 (plan) og ca. 1:75 (vestportal). Måleblad, venstre
halvdel, ved C. F. Thorin 1828. – Plan and details of building (cf. figs. 21, 26 and 29 ).
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eller sideskib; efter al sandsynlighed må der dog være
tale om hvælvene i skibet. Begtrup 1823 59.
163
Inv.nr. MCMXVIII og MCMLXXXVII.
164
Inv.nr. D179/1989.
165
Undersøgelser foretaget 1994 af Søren Floris, Geologisk Museum, viser, at materialet er såkaldt blød bryozokalk (traditionelt benævnt kridtsten); i middelalderen
udvandtes dette bl.a. ved kystklinterne Bulbjerg ved
Jammerbugten, Karlby-Sangstrup Klinterne på Djursland og Stevns Klint. Undersøgelsen af fossilerne har
ikke kunnet afsløre det eksakte oprindelsessted, men set
i lyset af periodens betydelige udvindinger på Stevns er
denne lokalitet udpeget som den mest sandsynlige. Korrespondance mellem Henrik M. Jansen og Søren Floris
december/januar 1994. Samme konklusion er nået ved
en senere(?) undersøgelse fra 1999, omtalt 2001 i DK
Odense 1793 f. med note 155, også af Søren Floris, men
denne korrespondance har ikke kunnet (gen)lokaliseres. Se også Krongaard Kristensen 1994 71 med note 10.
166
Polykrom bemaling ses også på samtidige kapitæler i Skt. Knuds Kirke, Odense, hvor farverne grøn,
ultramarin, okkerrød og rød blymønje er konstateret;
sidstnævnte nu sort dekomponeret. Birgitte Bøggild
Johannsen og Hugo Johannsen, Sct. Knuds Kirke – Otte
kapitler af Odense Domkirkes historie, Odense 2001, 45.
167
Motivet har rod i romersk kunst fra 1. årh. e.Kr.,
og kendes i mange variationer, jf. »Blattmaske«, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte II, Stuttgart 1948,
867-74. Se også Kathleen Basford, The Green Man,
Cambridge 1978.
168
Om dette er den oprindelige udformning, kan ikke
afgøres. I protokollen er anført, at kapitælet er samlet
af brudstykker.
169
Inv.nr. MCMXXI.
170
Svendborg Museum, inv.nr. SOM T66/75 og
124/67. Krongaard Kristensen 1994 66-67.
171
Hhv. inv.nr. MCMXX: »12 Stks foerskjellige slags
brændt Muersteen af usædvanlige Former, som have
været anvendte, dels til Ribberne i Hvælvingerne
dels til de Indsnit som omgave Dørene; nogle bære
Spor af at have været forhen blaaglasserede paa Ydersiden.«; MCMXXII (to stk. tagsten); MCMLXXXVIII
(‘nonne’, 44 cm lang, 33 cm bred, krumningshøjde 13
cm); MCMLXXXIX (munkesten). De her nævnte fire
numre er p.t. ikke tilgængelige i NM’s magasiner (se
også note 265).
172
Krongaard Kristensen 1994 66-73.
173
Jf. f.eks. sortebrødrenes klosterkirke i Århus og Viborg, DK Århus 1042 ff.; Erik Levin Nielsen, »Viborg
Sortebrødrekloster«, MIV 4, 1974 44-55. Den polygonale østafslutning fandtes f.eks. i Holbæk †Klosterkirke, DK Holbæk 2835.
174
Jf. Riddarholmskyrkan i Stockholm, SvK, Stockholm, II,1, 116-24.
175
Krongaard Kristensen 1994 35. Portalen i Skt. Knuds
Kirke er delvist rekonstrueret, jf. DK Odense 203 og

fig. 149. To paralleller i dansk område findes i Slesvig Domkirkes korsgang, jf. Dietrich Ellger (udg.), Die
Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein 10: Stadt
Schleswig 2, München 1966, 161 f. samt fig. 120-21,
208-09, 213-14; tyske eksempler findes tillige i Wis
mars Skt. Georgs og Skt. Nikolaj kirker, alle noget
yngre, jf. Die Kunst- und Geschichts-Denkmäler der Gross
herzogthums Mecklenburg-Schwerin, Schwerin 1898, 69 f.
(Skt. Georgen), 121 f. (Skt. Nikolaj); Steve Ludwig, St.
Georgen zu Wismar. Die Geschichte einer mittelalterlichen
Pfarrkirche vom 13. bis zum frühen 16. Jahrhundert, Kiel
1998, 36, 72, 136-37.
176
Nikolaus Zaske, Gotische Backsteinkirchen Norddeutsch
lands zwischen Elbe und Oder, Leipzig 1968, fig. 18. I
Wismar Skt. Georgs Kirke opførtes pillerne i kirkens 2.
byggefase, 1. fjerdedel af 1300-tallet. Ludwig 1998, 227
(note175); Michael Huyer, Die Stralsunder Nikolaikirche.
Die mittelalterliche Baugeschichte und kunstgeschichtliche Stellung. (Beiträge zur Architekturgeschichte und
Denkmalpflege in Mecklenburg und Vorpommern, 5),
Schwerin 2005, 177-82, 303-04, plan 5.
177
Upubl. manuskript ved Hans Krongaard Kristensen
(Krongaard Kristensen 2012 (note 123)); samme 1994
37. Pillerne i Greifswald er formentlig opført ved ombygningen i 1300-tallets sidste fjerdedel. Georg Dehio,
Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler MecklenburgVorpommern, München 2000, 172-74. I Wismar findes
formen også i Skt. Marie, hvor koret fuldendtes 1353.
Nikolaus Zaske, Gotische Backsteinkirchen Norddeutschlands zwischen Elbe und Oder, Leipzig 1968, 99, fig. 36.
Pilletypen fandt i øvrigt anvendelse til o. 1500, dog
dominerede i den senere periode den glatte, ottekantede type uden trekvartstav på hjørnerne. Lutz Wilde,
Die Entwicklung der Stützenformen in der mittelalterlichen
Backsteinarchitecktur des Ostseeraumes, Greifswald 1959
(upubl., maskinskrevet dissertation), 144-71.
178
Beckett, DaKunst II, 24 (Nyborg Vor Frue).
179
Jf. Huyer 2005 (note 176), 96-97, 102-03, 111-12,
121, 187. I Skt. Knuds Kirke har undersøgelser vist, at
kapitælerne her er udført af flere materialer såsom kalkog kridtsten, tegl, brændt ler og stuk, der efterfølgende
skjultes med hvidtning og bemaling. Bøggild Johannsen
og Johannsen 2001 (note 166) 45-48; DK Odense 1793,
note 155.
180
Jf. DK Odense 1795-96. Et samtidigt kalkstenska
pitæl er endvidere behandlet i Ebbe Nyborg, »Et gotlandsk figurkapitæl fra København – En rest af Vor
Frue kirkes højgotiske skulpturudsmykning«, Historiske
meddelelser om København 2002, 24-37.
181
Jf. Ebbe Nyborg, »Den Sorte Død som afspejlet i
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Fig. 74a-c.Tagpander. 1:5. a. Med hul til fastgørelse med søm. b. Forberedt for halvering. c. Halv (brækket) tagpande.
Målt af Hans Krongaard Kristensen og tegnet af Leif Plith Lauritsen 1993. – Roof tiles. a. With holes for attachment
with nails. b. Prepared for halving. c. Half (broken) roof tile.
området stærkt gennemgravet af nyere ledningsføringer, jf. Kloster V, 1978.
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Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse
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se Birgit Als Hansen og Morten Aaman Sørensen, Ornamenterede middelalderlige gulvfliser i Danmark (Nordiske Fortidsminder, B, 23) Kbh. 2005, hvor Svendborgmaterialet dog ikke er medtaget.
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
190
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Jf. breve, hhv. af 11. og 14. nov. 1828 samt 19. maj
1829 fra Heber til Thomsen i NM. Korr.ark.; endvidere
»Antiqvariske Efterretninger, Fyen«, Nordisk Tidskrift
for Oldkyndighed, 3, 1836, 315. En plan om yderligere
at aftegne »3-4 paa Kirkevæggene tilsynekommende
Frescomalerier, bestaaende af Helgenbilleder, Familievaaben o.s.v.« blev dog ikke realiseret. Tegningen (fig.
56), der ikke er signeret, er forsynet med en påskrift,
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af Minoritter Kirken i Svendborg bemærkedes flere
Malerier paa Kalken, dette er en Tegning af et Par, de
vare utydelige især i Indskrifterne, men synes at have
Hensyn paa Donatorer«.
193
Efterkommerne af adelsslægten Basse, hvis med-

Danmarks Kirker, Svendborg
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gamle Basser’), der uddøde o. 1450, førte dog et vildsvinehoved i deres våbenskjold, jf. E. Juel Hansen, »De
fynske Basse’r«, PersHistT 12,1, 1946, 128-58.
194
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Erling Albrectsen, »Fra reformation til enevælde«, i
Jacob Hansen og Knud Mortensen (red.), Dalum Sogns
Historie, I,1, Dalum 1959, 78-80.
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Jf. Jan Raneke, »Vapenmålningarna i Ystads gråbrödrakloster«, ale 3, 1968, 16-29.
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Jf. Søren Kaspersen, »Senmiddelalderlige strukturer i dansk vægmaleri«, Lars Bisgaard, Tore Nyberg og
Leif Søndergaard (red.), Billeder i middelalderen, Odense
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Holbæk 1733) og Udby (Rougsø Hrd., Randers Amt).
Om disse, der dog begge viser fortællende scener fra
Skabelsesberetningen, jf. også Vera Rasmussen, »Skabelsesmedaljoner på væggen«, DaKalkmalerier 3, 128-29.
199
Jf. Krongaard Kristensen 1994 72 f.
200
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. , jf. en kommenteret
liste af 29. juni 1829 ved stiftsrevisor Ostenfeldt.
201
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NM. Korr.ark. Thomsens indb. af 22. juli og brev af
11. nov. 1828 fra Heber.
204
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (Skt. Nikolaj Kirke)
205
Plathe og Bruun, Altertavler, II, 1014-15. Fire indskæringer i skabets bagkarm er tolket som spor efter
støtterevler for bagklædningen, jf. indb. ved Mogens
Larsen 1970 i NM (Thurø Kirke).
206
Indb. ved Mogens Larsen 1970, NM.
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Indb. ved H. K. Svendsen 1896, NM. Korr.ark.
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208
Plathe og Bruun, Altertavler, I, 116-19, II, 947.
209
NM. Korr.ark. Tavlen kom ved den lokale kirkeværge, gårdejer Chr. Hoffmanns mellemkomst til Thurø,
jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Hoffmann tilbød også
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Fig. 75. Fundament under den østlige halvpille i sideskibets arkaderække, set fra syd (s. 544). Foto i Svendborg Museum. – Foundation beneath the eastern halfcolumn in the arcade of the side aisle, seen from the south.

Bent Jacobsen 1994 (Thurø Kirke). Om den lokale,
noget misvisende tradition, jf. også C. T. Engelstoft,
»Historisk-statistisk Beskrivelse af Øen Thurø«, HistT
III,1, 1858-59, 401 f.
210
Om tavlen, jf. senest Vivian Etting, »Tiderne skifter 1400-1536«, i Frank A. Birkebæk, Ernst Verwohlt
og Mette Høj (red.), Roskilde bys historie – tiden indtil
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er i øvrigt misvisende omtalt som ‘muligvis oprindeligt lavet til Dalum Kirke’, jf. Plathe og Bruun, Altertavler II, 1014.
211
Pastor Heber medvirkede også ved nedpakningen
og oversendelsen af disse dele til København, men
modtog sidenhen hård – og nok til dels uberettiget
– kritik for genstandenes ruinerede tilstand ved modtagelsen, jf. NM. Korr.ark. (Thurø Kirke).
212
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Antegnelser 1829 til
rgsk. 1828. NM. Korr.ark. Brev af 11. nov. 1828 fra Heber til Thomsen.
213
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rgsk. 1828.
214
Jf. Krongaard Kristensen 1994 79; Krongaard Kristensen 1996 33. If. museets inventarprot. er klokken skænket af en privat, idet en tilføjelse i protokollen »Graabrødreklosteret« dog er tilføjet sekundært i marginen
med en anden håndskrift. En beskrivelse af klokken
i Bendt Gammeltoft-Hansen, »De glemte klokker«,
ÅrbSvendborg 1983, 54-62, nævner da heller ikke denne proveniens.
215
V. Thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh.
1922, 68-70, 126, kat. nr. 23; Jan Friedrich Richter,
Claus Berg. Retabelproduktion des Spätmittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007, specielt 95-97, kat.nr. 25a.
216
Jf. eksempler i Richter 2007 (note 215) 79-97, kat.
nr. 1, 3, 8, 10, 23, 28.
217
Krongaard Kristensen 1994 78; Krongaard Kristensen
1996 31. Kapitælet skænkedes til Svendborg og Omegns Museum af murermester Graham Lange, der også
forærede en gratsten, begge genstande med udtrykkelig angivet proveniens fra Gråbrødrekloster.
218
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Begtrup 1823 60 nævner en dør ved prædikestolen, ‘som er midt i kirken’.
Antagelig henvises her til den lille dør mod klostergården i kirkens nordøstende (jf. s. 548). Det kan dog ikke
udelukkes, at stolen oprindelig er indgået i et lekto-

noter

591

Fig. 76a-b. *Kapitæl nr. 8 (s. 550). a.Venstre side. b. En face. Foto Mogens Vedsø 2013. – *Capital no. 8. a. Left side.
b. Frontal view.
rium tværs over koret, jf. Krongaard Kristensen 1994 78;
Krongaard Kristensen 1996 30.
219
LAFyn. Svendborg Byfogedark. Auktionskat. 1807-28,
katalog af 17. sept. 1828, nr. 115. En senere omtale af, at
stolen kom til Vor Frue Kirke, er i øvrigt ikke bevidnet,
jf. (Knud Bärthelsen), Om Svendborg. Illustreret Beskrivelse af Byens Tilblivelse og Udvikling til Nutiden Fortalt af
en gammel Svendborger, Svendborg 1903, 35.
220
Trap3 III, 644.Thorlacius-Ussing 1922 (note 215)
68, 70 f., 126, kat. nr. 24. Thorlacius-Ussing antog, at
kirkens værge, købmand P. Jørgensen, der tog vare på
Klosterkirkens altertavle, krucifikset samt pengetavle
og lyseslukker (s.d.), enten havde fået forærende eller selv havde købt stolen til Thurø; i givet fald skulle
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fra Klosterkirken, jf. også Krongaard Kristensen 1994
78; Krongaard Kristensen 1996 30-31; DK Odense, 661,
1812; Richter 2007 (note 215) specielt 97, kat. nr. 25b.
221
Den eventuelle ombytning er ikke anført i biskop Chr. Th. Engelstofts udførlige visitatsberetninger
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panelernes gamle, til dels forgyldte snitværker, jf. også
Engelstoft 1858-59 (note 209) 331-423, spec. 360 f.
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de udskårne ornamenter, der måske kunne hidrøre fra
kirkens ‘oprindelige prædikestol’. Prædikestolens mulige flytning fremgår heller ikke af LAFyn. Provsteark.
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prædikestolen, hvilket dog ikke udsiger noget sikkert

om, hvorvidt der henvises til Klosterkirken eller Thurø
Kirkes oprindelige prædikestol.
222
Indb. ved Mogens Larsen, NM. Her dateredes denne dog til tidspunktet for stolens indsættelse i kirken
1639-40, idet en eventuel proveniens fra Klosterkirken
i Svendborg ikke er omtalt.
223
LAFyn. Svendborg Byfogedark. Auktionskat. 1807-28,
katalog af 17. sept. 1828, nr. 64, 66, 68 (stole, købt af
Niels Jensen Thurø), 77-101, 114, 117-46, 263, samt 3.
nov. 1828, nr. 312-18.
224
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1996 31. De delvis bevarede komplekser fra franciskanerkirkerne i Horsens og Odense omfattede hhv. 2×9
og 2×15 sæder, jf. DK Århus 5849 og DK Odense 1813.
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1996 31.
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NM. Korr.ark. Brev af 11. nov. 1828 fra Heber til
Thomsen. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. (Vor Frue Kirke),
kvittering fra snedker Mads Knudsen 29. sept. 1828.
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For identifikationen af den forsvundne celebrantstol med (den ene af to) senmiddelalderlige korstole
i Gudme Kirke (Gudme Hrd. ), jf. Nybo Rasmussen
2011. Erhvervelsen i Gudme af stolen ved auktionen
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med plads til tre eller fire sæder den anførte teori. Om
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Thorlacius-Ussing 1922 (note 215) 87 ff. 127, kat. nr. 38;
Richter 2007 (note 215), specielt 113, kat.nr. 6.
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Fig. 77a-b. *Kapitæl nr. 9 (s. 550). a.Venstre side. b. En face. Foto Mogens Vedsø 2013. – *Capital no. 9. a. Left side.
b. Frontal view.
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17. sept. 1828, nr. 116.
231
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og Vor Frue Kirke (1677-1805), jf. begravelserne over
en druknet bådsmand fra Flensborg 4. nov. 1718 og H.
W. Borring (se også ndf.) 24. nov. 1805.
232
For en detaljeret beskrivelse af de enkelte grave
henvises til udgravningsrapporterne, jf. s. 520.
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proved, but it is very likely (…)«).
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Kloster IV, 36.
236
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påvist.
237
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og begge lydende navnet Abel, ses hos Huitfeldt (jf.
note 12); herefter DaAtlas III, 532, 536; DaAtlas VI,
783, anfører dog kun én begravelse, nemlig af kong
Abels søn.
238
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Om kisten, jf. også
(Knud Bärthelsen), Om Svendborg. Illustreret Beskrivelse
af Byens Tilblivelse og Udvikling til Nutiden Fortalt af en
gammel Svendborger, Svendborg 1903, 36, 94 f.
239
Rohmann 1832 43.
240
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Om liget, jf. også
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241
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Endnu august

1828 eftersøgtes den kongelige begravelse med begge
skeletter i selve kirken, dog forgæves, jf. Rohmann 1832
43.
242
Jf. Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed og Historie, 3,
1836, 315 f. Konklusionen kunne bekræftes ved en
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korsarm, se s. 394.
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Jansen 1984 29-30. Krongaard Kristensen 1994 63.
244
C14-datering af knoglerne er foretaget, men metoden er dog endnu ikke brugbar på humane knogler,
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er præcise.Venligst oplyst af dr.scient. Kaare Lund Rasmussen, SDU.
245
NM, jour.nr. 835/53. Oversigtsplan i Krongaard Kristensen 1994 50.
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Jf. Krongaard Kristensen 1994 85.
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Jansen 1987 198-219. Bartholin og Jansen 1993 48-57.
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248
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Typen er defineret i Jakob Kieffer-Olsen, Grav og gravskik i det middelalderlige Danmark – 8 kirkegårdsudgravninger, Aarhus 1993, 143-45.
249
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6500 m2 stort område:To murede, to ‘alm.’ trækister, 34
tremmekister (almindeligvis eg, men også bøg, fyr og
lind, med tværstokke af hassel og i enkelte tilfælde el),
samt yderligere fire senmiddelalderlige grave.
250
De 12 grave på lægmandskirkegården fra udgravningen 2007 er medtaget som plankekister, selvom
flere af kistesporene er meget fragmentariske. Gravene
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251
Bartholin og Jansen 1993 48-57. Grav AG18 var så
meget yngre, som træet var yngre end den yngst bevarede årring, da det blev tildannet. Hertil yderligere så
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252
Jansen 1987 212-13. Krongaard Kristensen 1994 96.
253
Bartholin og Jansen 1993 48-57. En nøjere sammenstilling af dateringerne viser, at nogle af fyrretræets smalle årringe i flere tilfælde mangler (f.eks. AG3).
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254
Reinholdt 1992 39.
255
Krongaard Kristensen 1994 90-93. Kieffer-Olsen 1993
(note 248) 73-79, 86-90. Se også Hanne Dahlerup
Koch og Niels Lynnerup, Skælskør Karmeliterkloster og
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1986 110-22.
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Kieffer-Olsen 1993 (note 248), 174; Hanne Dahlerup-Koch, »Rosenkranse i grave. Gravskikkens baggrund, datering og perspektiver, hikuin 27, 2000, 10736, spec. 123.
259
Jf. Jansen 1994 41-46.
260
De gode bevaringsforhold i Svendborg er sandsynligvis medvirkende årsag til tilstedeværelsen af gravkæppe. Om gravkæppe generelt, se Kieffer-Olsen 1993
(note 248) 157, 165.
261
Allerede Trap 4, 597, omtaler Anders Bølles sten som
endnu bevaret. Af bevarede sten nævner Krongaard Kristensen 1994 80, 101 en enkelt, meget slidt, sten i det
tidligere sakristi, siden ligkapel og dåbskapel; det fremgår dog ikke, hvilken det drejer sig om. Derimod anså
han begge ‘Abildgaard-sten’ som forsvundne, jf. dog
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262
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(nr. 359).
264
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Nikolaj Kirke).
265
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266
LAFyn. Præsteark. Kirkebøger (Skt. Nikolaj Kirke,
Vor Frue Kirke).
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Jf. også C. E. A. Schøller, »Fremmede Adelsslægter
i Danmark. IV. Offenberg«, PersHistT 4,1, 1898, 270 f.
268
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Jacob Rostgaard (†1756) at lade hans lig overføre til
familiebegravelsen i København Holmens Kirke (DK
KbhBy 2, 204), ligesom byfoged Peter Christian Spliid
(†1770) og hans hustru (†1768) genbegravedes i København Vor Frue Kirke.
269
Borgmester Jens Madsen Kier betingede sig dog,
at der ikke måtte prædikes over ham, og dersom det
skete, skulle Gud straffe misdæderne. Kirkebogsføreren
ved Skt. Nikolaj Kirke tilføjede: »Hvad Tancker hand
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til Berømmelse og hans effterlatte til Glæde og Trøst,
er Gud best bekiendt«, jf. LAFyn. Præsteark. Kirkebøger (Skt. Nikolaj Kirke, vedr. 4. dec. 1703).
270
Knud Bierfreund og E. Juul Hansen, »Slægten Errebo«, PersHistT 14,6, 1964-65, 111.
271
LAFyn. Præsteark. Kirkebøger (Skt. Nikolaj Kirke).
272
Svendborg Museum. Pjentemøller Morten Jørgensens
dagbog. Afskrift, 63 (22. aug. 1828, overflytning af fire
lig). LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. vedr. 28-29. aug. 1828
(flytning af i alt 10 ligkister samt genbegravelse af 10
afdøde fra kapellet).
273
LAFyn. Præsteark. Kirkebøger for Skt. Nikolaj Kirke
og Vor Frue Kirke (1677-1805).
274
DaAtlas VI, 781.
275
Jf. Thorin 1828 (jf. fig. 26).
276
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277
(Bärthelsen) 1903 (note 238), 35. En del af kisterne
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Fig. 78. *Kapitæl nr. 9 (s. 550). Venstre side. Tegnet af
Michael Banke 1993, Svendborg Museum. – *Capital
no. 9. Left side.
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(vedr. 26. nov. 1804).
279
Begtrup 1823 59.
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KB. Kallske sml. 4o . Kopie af beskrivelser (…) til
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. (Vor Frue Kirke). Rgsk.; DaAtlas VI, 781.
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Christoffer von Offenberg, der afgik ved døden

1658 i Klostergården (s.d.), er anført som begravet i Vor
Frue Kirke, jf. DaAtlas VI, 781; Schøller 1898 (note 267)
271. I betragtning af hans og Maria von Lützows store
donation til Klosterkirken og hustruen samt sønnen og
svigerdatterens begravelse smst., jf. ovf. (s. 514, 577) og
HofmFund VI, 76-77, kan dette dog muligvis bero på
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284
Kaptajnen blev selv begravet 1789 i koret, jf. LAFyn. Præsteark. Kirkebøger (Skt. Nikolaj Kirke).

Fig. 79. Klosterets østre korsgang under udgravning. Foto Svendborg Museum 1976.
– Eastern cloister of the monastery during excavation.
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†GREYFRIARS monastery CHURCH
ENGLISH SUMMARY

HISTORY. The Monastery church and the related complex were situated in the east of the
medieval city, down towards Svendborg Sound.
The foundation of the Greyfriars monastery,
which was consecrated to St. Catherine (fig.
7), took place in 1236. The founder was Astrad
Frakke, Valdemar Sejr’s seneschal and castellan in
Svendborg. The oldest building (‘the Late Romanesque church’), built in brick, was begun
around 1250, but the construction process lasted
several decades, presumably partly as a result of
damage in a fire around 1266 during the war
with Lübeck. At the same time the monastery
received from Regner, Bishop of Funen and provincial of the order’s Scandinavian province of
Dacia, a large donation including a site between
the church and a road towards the beach, probably Brogade. Around 1279 the King’s son Duke
Abel was buried in the church. The Monastery
Church was reconsecrated in 1361. The new
building (‘the Gothic church’) consisted at its
core of the older church which, probably as a
result of fires and other damage in the 1330s and
1340s, was transformed into a two-aisled structure, richly ornamented with decorative details
both inside and outside. Throughout the Middle
Ages the monastery received donations in connection with memorial service and burials; but
after the reform of the movement in 1472 only
in the form of gifts in kind. One notable foundation was the establishment in 1388 of a chapel in
or by the church. Among the benefactors of the
monastery and the Franciscan order in general in
the Late Middle Ages, Queen Christine (†1521)
stood out in the first decades of the 1500s.
	In connection with the Reformation, the citizens of the city and the other parish congregations

were promised as early as 1530 that they could
take over church and monastery, for church services and a hospital respectively. The former plan
was not effectuated until 1541, when the west
wing of the monastery was furnished as a city
school, while the hospital was only established
in 1586 on the initiative of Helvig Hardenberg
(†1599), who also took over the other parts of
the monastery complex. A mortuary chapel, later
called the Hardenberg Chapel, was built, presumably in the same period, on the north side of the
church.
	In the time up to the demolition of the church
in 1828 the Monastery Church was used as a
church for sermons, vicarial functions and funerals for the two parish communities of the town,
and thus had the status of a chapel-of-ease without regular ecclesiastical staff. As a result of the
infrequent use, major construction and furnishing renewals were restricted to a minimum. In
administrative terms the church, which belonged
topographically to the parish of the Church of
Our Lady (Vor Frue Kirke), was under the supervision of the City Corporation and the diocesan
authorities. Since the seventeenth century its finances had been secured through revenues from
two fields outside town, acquired respectively in
1651 by the Corporation and donated in 1656 by
Christoffer von Offenberg and Maria von Lützow.
This was supplemented by scattered contributions,
mainly from donations to the church’s collections
and from funerals. During the Napoleonic Wars in
1807-12 the building served as a storage place for
gunpowder and other ammunition.
	The gradual phasing-out of the Monastery
Church and its definitive demolition took place in
the decades up to 1828. In parallel with other ear-
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lier Franciscan monasteries in Schleswig, Viborg
and Odense, conversion of the building for secular use (as among other things a city hall, prison,
hospital and workhouse) was considered. In 1804
the Svendborg builder Henrik Berggreen drew up
a project for this which has not been preserved:
in 1806 the proposal formed part of a new project drawn up by a special commission under the
Danish Chancellery, where the intention was to
use the church as a country hospital or civic lower
secondary school. Berggreen’s drawings for this
are, like the former proposal, only known indirectly from the accompanying comments. During the
tenure of Prince Christian Frederik as Governor
of Funen, the plans for the total elimination of the
church were hastened through. On 2 April 1828
came the Royal Resolution on demolition. In July
1828, before the clearance of the building and the
demolition of the site, which began on 1 September the same year, the complex was investigated
under the supervision of the Antiquities Commission represented by Christian Jürgensen Thomsen, while the architect Christian Frederik Thorin
executed a total of eight drawings (figs. 1, 21,2630, 58, 73). On this basis a number of particularly
characteristic building fragments were removed
and sent to what later became the National Museum in Copenhagen. Of furnishings and sepulchral
monuments a few, mainly large objects, were reused in the churches of St. Nicholas and Our Lady
(Vor Frue Kirke) and in Thurø Church, while the
remainder were sold at auction, including most of
the older sepulchral monuments of the church,
which apart from a few medieval tombstones (cf.
p. 574) were apparently never investigated in detail. At New Year 1828/29 the actual demolition
was by and large completed. However, parts of
the north wall of the church and the Hardenberg
Chapel were preserved until c. 1875. On the actual
church site a new school building was erected in
1831. Everything was removed with the establishment of the railway in the city in the last quarter
of the nineteenth century.
Altar. Besides the high altar, which was presumably dedicated to the Virgin Mary – like the majority of the churches of the order – as well as to

its patron St. Catherine, the church probably had
a number of side altars. However, we lack documentary evidence of these. A presumed side altar
in the eastern wall of the side aisle can only be
deduced from the existence of a niche (fig. 26).
Seal (fig. 7), 1400s.The seal of the custos or guardian of the monastery is known from an imprint
of 1492. The seal shows the crowned St. Catherine with her attributes.
Archaeological excavations and coin finds. Our know
ledge of the configuration and extent of the
monastery complex is mainly due to a number
of archaeological observations and excavations,
a total of ten large and small investigations conducted in the period c. 1930-2007. The excavations of 1975-76 turned up eight coins, most of
them northern German hohlpfennigs from the
1300s, while the oldest came from the reign of
Erik Menved and were minted in Roskilde. In
1977-78 a further six coins were found, the oldest possibly from c. 1250, while the others were
mainly post-medieval (from the 1500s and 1600s).
THE SURROUNDINGS OF THE
CHURCH
The Greyfriars monastery and the related church
lay in the easternmost part of Svendborg on a
partly marshy terrain sloping down towards Svendborg Sound. This area, which seems to have
remained mainly unbuilt-up for a long time,
formed the eastern boundary of the complex;
towards the west a boundary was marked by
an irregular north-south street progression from
Hulgade towards Klosterstræde. In the north
the monumental stone building Priorgården or
Klostergården lay on the monastery area, while a
southern boundary seems to have been placed by
the city’s east-west oriented main street, Gerritsgade/Brogade. A connecting road to the Church
of Our Lady (Vor Frue Kirke) was named as
Skolestræde in the 1600s (cf. fig. 2, no. 22).
	The size of the churchyard has been elucidated
archaeologically by finds of graves south, west
and north of the church, the last of these in the
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former friars’ court and in the cloisters.The actual lay cemetery was south of the church and was
still functioning in the 1700s. Older uses of this
area have been revealed by finds of clay pits, hammered-in stakes, stone foundations, probably for a
well, and fragments of timber, leather and pottery.
Resen’s map (fig. 2) shows that the churchyard
was enclosed by a wall that has also been demonstrated archaeologically, and once had a gate
towards the south opposite the entrance to the
south side aisle of the church.
Buildings in and around the churchyard. The Monastery Church formed the south wing of an irregular and successively constructed complex which
at the beginning of the 1500s formed a closed,
four-winged unit with an encircling cloister.This
connected with a number of different buildings,
all placed on the monastery area and mainly lying
north of the main complex. As established most
recently in 2007, though, we still do not have an
overall view of the total extent of the complex.
The monastery buildings (cf. also p. 536 ff., 598).
Concurrently with the construction of the Late
Romanesque chancel (p. 524) a west wing was
constructed which adjoined the north side of the
west bay of the chancel. Shortly afterwards an east
and a north wing were added, both with a basement, and above them at least one floor. The east
wing, which was built together with the northeastern corner of the chancel, may have contained a sacristy, a chapter house and dormitory.
Finds of fish and animal bones on a secondary,
heightened brick floor in the north wing suggest
that the building – at least at this time – had a
function as a kitchen. At the end of the Middle
Ages the north wing further included two independent buildings, the westernmost of which
became part of the hospital founded in 1586 (cf.
below). The west wing of the monastery seems to
have been built in two phases; an older building
at the northwestern corner of the church may
have been built shortly after the consecration of
the Gothic church, but was replaced around 1500
by a wing in two storeys. In the south gable of
the vaulted lower floor the main entrance to the
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monastery was found. In the course of the Late
Middle Ages cloisters were presumably added to
the western part of the monastery and further
buildings were constructed north of the central
complex, possibly including a new north wing
situated farther to the north than the older one.
Immediately north of the younger north wing
a smaller building was demonstrated in 2007,
probably a latrine, with two chutes and traces of
a vaulted duct.
	Besides various booths and utility buildings
scattered around the area of the monastery, connected for example with the monastery’s farming and orchard activities, a special, prestigious
stone building belonged to the medieval abbey
complex, known as Priorgården or Klostergården
(figs. 2-5, 8, 11), which was preserved with its
medieval core until about 1875. The building had two floors, the lower of which seems
to have been vaulted; the east gable was decorated with crenellation. A lower east wing, presumably younger, was adjacent to the south east
corner of the building. The original function of
the main building is uncertain. In view of the
special design it may have been a residence for
the guardian (‘custos’) of the monastery. According to tradition, a well, the Monk’s Well by the
monastery gate, was named after a house nearby,
the ‘Monk’s House’, as a reference to the place
occupied by the last Franciscan monk after the
dissolution of the monastery. In connection with
new construction at Klosterpladsen in 1915-16
two High or Late Medieval fieldstone-built wells
were demonstrated, and must be associated with
the above-mentioned tradition.
After the Reformation the monastery buildings
were separated both administratively and functionally from the church. The east wing and the
easternmost part of the north wing seem to have
been demolished as early as the sixteenth century,
whereas other parts of the complex were still intact
up to the last quarter of the nineteenth century.
	The west wing functioned from 1541 until
1740 as a grammar school and then as a secondary school. This was then housed, under the designation Svendborg Borgerskole 1831 (Svendborg Civic School 1831) in a new building in
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two floors after drawings by Jørgen Hansen
Koch, partly overlaying the site of the Monastery
Church. It was demolished c. 1875. The western
part of the north wing, merging three individual
buildings, was converted into a hospital, founded
in 1586 by Helvig Hardenberg. In connection
with the refurnishing there was probably also a
rebuilding. This was demolished as well around
1875.
	The so-called Priorgården or Klostergården (mentioned earliest under the latter name in the 1600s)
was a residence for various aristocratic families
or high-ranking civil servants. The building was
presumably part, around 1586, of Helvig Hardenberg’s major acquisition (p. 513). As mentioned
as early as the beginning of the 1700s there was
a large, ‘well-appointed’ garden south of this (cf.
fig. 8). This was demolished around 1875.
BUILDING
The oldest part of the demolished †Monastery
Church was the chancel in a Late Romanesque
nave church building which must be presumed
to have been begun relatively quickly after the
foundation of the monastery in 1236 – probably
around 1250.
	In connection with the chancel a nave was undoubtedly planned, and must at all events have
been begun, but its size and completion are subject to some uncertainty.
	In the course of the Middle Ages several monastery wings were associated with the north side
of the church. In the east – opposite the chancel
– three wings were erected to the west, east and
north around a small cloister garth: the western
one concurrently with the chancel, while the
eastern and northern ones must have been begun
shortly afterwards.
	The Late Romanesque Monastery Church
already underwent major rebuilding during the
construction work and was probably finally completed in the last quarter of the thirteenth century. In the same period changes were made in
the three monastery wings that had already been
built, and cloisters were added on three of the
sides of the diminutive cloister garth.

A large-scale Gothic rebuilding, which probably ended with a consecration in 1361, may have
led to a slight heightening of the older church,
a complete refurbishing of its interior with –
among other things – new vaults as well as the
addition of a southern side aisle.
	To this church a new western wing was added
at the north west corner around 1500 – possibly
as a replacement for an older one at about the
same place – and the monastery complex was expanded towards the north west.
	Besides the many wings of the monastery we
know of only one or two extensions from the
Middle Ages: along the south side of the chancel
a narrow, thin-walled building which probably
served as a charnel house and at the south side of
the nave a porch.
At the end of the sixteenth century, after the
demolition of the cloisters and the east wing of
the monastery, a funeral chapel, the Hardenberg
Chapel, was added to the north side of the chancel.
	The church was demolished in 1828; however,
this chapel and parts of the north wall were preserved until about 1875.
The Late Romanesque church. The church was built
on a site whose eastern part had a relatively steep
downward gradient towards the east or south
east, which greatly contributed to the form of
the chancel in particular. Its placing on terrain
which, despite ample filling, still sloped steeply,
must have been due to the fact that the full size
of the church was known when the chancel was
sited. This is further supported by the fact that
beneath the eastern part of the chancel it is a
long way down to firm ground, such that the
foundations had to be reinforced.
	The ground plan of the chancel almost exactly
forms two squares. Of the chancel itself nothing
has been preserved; the uncovered masonry must
come from a relatively low ‘basement’ – whose
primary function seems to have been to bring
the floor plan of the chancel up to the same level
as in the planned nave. A stairwell on the south
side of the church was situated at the transition
between chancel and nave.
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Materials and technique. The walls of the chancel
are borne by foundations of raw fieldstone. In the
eastern bay the bottom is reinforced by grillage in
the form of lengthwise-running horizontal timbers, just as the outside of the foundations has
been stabilized with closely-spaced, slightly sloping tree trunks which must have been rammed
down before the actual masonry work began.
	The masonry was built in brick as a solid wall
with an average thickness on the lower floor
of about 160 cm. However, the lowest part of
the outside was built with two courses of raw
and split fieldstone, on a base with a chamfered
edge. On the inside of the wall a single course
of fieldstone has been uncovered, dressed with
mortar, and above this the transition to the brick
masonry was often marked by a brick-on-edge
course. Everywhere the brick masonry was laid
in an approximately regular Flemish bond.
	The corners to the east were decorated with
pilaster strips, and a further one or two pilaster strips were found on the south side. On the
other hand, no pilaster strips were noted on the
north side, which from the time of building was
expected to be partly covered by the adjoining
monastery wings.
Doors and windows. In the middle of the north
facade, slightly displaced towards the east, remains
of the only door to the lower floor have been uncovered; of this only 15 courses of the eastern
sill up to the abutment have been uncovered, as
well as a few bricks of the round relieving arch.
Of the low-placed windows of the lower floor, remains of six of a probable original total of seven
openings were uncovered, four in the south wall
and two, probably the middle and southernmost
of three, in the east gable. The identically formed
windows were double-bevelled with the aperture closest to the outside. The openings were
nowhere preserved at their original height, but
were registered on the inside to a height of nine
courses, which gives us a total height of at least
160 cm. Outside, the height would have been at
least 80 cm.
	The interior of the lower floor was surprisingly
rich in architectural features.The north wall had
a number of evenly spaced niches on each side
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of the door. Of these, three were registered east
of the door and one west of it, closest to the
north west corner, while between this and the
door there must have been a further four niches. In the south wall niches alternated regularly
with windows. The remains of three have been
identified, while those between the two middle
windows must have been lost. Space was also
left for one between the eastern window and
the southeastern corner.The west wall – the end
wall of the space up towards the significantly
higher-lying nave – was decorated with niches.
The niches were 60 cm in width and one-anda-half bricks deep, while the height of the jambs
amounted to seven courses, each of c. 70 cm.
The termination at the top was a half-brick
strutting with a rise of c. 20 cm. The western
niche of the north side had the strutting preserved intact.
	The covering of the space is unknown, but the
probability is that there was a flat ceiling with the
underside at a height of c. 230 cm above the upper edge of the foundations.
	The use of space on the lower floor is uncertain.
The design is not sacral in character, and the lack
of any direct connection with the church interior makes such use less likely. The presence of
the space is therefore, as mentioned above, probably solely determined by the terrain conditions,
which required a considerable raising of the floor
in the actual chancel space, to bring this to a suitable level in relation to the floor of the planned
nave. Similar solutions, although generally of a
later date, are known for example from Odense
Cathedral (St. Canute’s Church), Maribo Monastery Church and Antvorskov Monastery Church.
The space, which was only accessible from the
cloister garth north of the chancel, must therefore have been used together with the adjacent
monastery wing.
As we have seen, nothing had been preserved
of the original masonry in the chancel proper
by the time of the archaeological investigations
in the 1970s. The layout of the plan with two
square bays might suggest vaulting, but among
the many moulded bricks no vault ribs of Late
Romanesque character have emerged.
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A nave was undoubtedly planned and was
probably also begun as a direct continuation of
the erection of the chancel, but there is more
doubt about its full extent and completion. As
mentioned, the placing of the chancel, which on
the face of it seems rather inappropriate, was due
to allowances for a concurrently planned long
nave. This would imply that the total length of
the church had to be about the same as that of
the later Gothic church; the nave of the latter
church forms almost exactly three square bays as
an extension of the two of the chancel.
	The design of the west gable of the later Gothic church (fig. 21) suggests that important parts of
it belong to a Late Romanesque / Early Gothic
predecessor of its main nave – a nave that was
associated with the chancel described above. The
portal in the gable, with the related portal projections, and the window, undoubtedly belonged
to the Gothic church, and this must also apply
to the polygonal buttress that separated the west
gable of the main nave from that of the side aisle.
The most characteristic feature of the gable is its
frieze decoration of five linked circular arches
– the uppermost one semicircular, the flanking
ones semicircular although slightly stilted. Related decorations are not unknown in Denmark (cf.
Architectural background and dating). The completion of the western termination of the church
seems to have taken place in the later years of the
thirteenth century and must thus clearly belong
to the Gothic rebuilding of the church.The gable
area surrounded by the frieze was decorated with
a large ‘cross crossed’, the lower arm of which
was however disturbed by a later-opened belfry
light for the hanging of a bell.
	Related to the north side of the chancel were
three monastery wings.
A west wing was contemporaneous with the
chancel and shortly after it was built an east and
a north wing were added. Of the latter, a finely decorated west gable with pilaster strips and
three low windows were preserved to a height of
more than two metres.
A marked rebuilding of the chancel shows that
the low-lying lower floor was abandoned and
filled up – that is, probably before the completion

of the church. At the same time the terrain north
of the chancel was raised considerably, and cloisters were added to both chancel and the east and
north wing. These were borne up by a complex
foundation system with brick arches between the
point foundations.
Architectural background and dating. The relatively
few registered details from the preserved remains
of the chancel of the Monastery Church are
common architectural heritage from the middle
of the thirteenth century, and nothing about
them argues against a commencement of construction in the years shortly after the foundation
of the monastery in 1236.
At some time in the second half of the thirteenth century the monastery complex was pro
bably ravaged by a fire that necessitated radical
changes in the lower floor of the chancel, and in
relation to this probably also extensive work with
the monastery buildings north of the chancel.
	On the present basis it is not possible to determine how far the construction of the church had
reached towards the west before this disaster occurred; but the nave is unlikely to have been completed. The most spectacular detail of the Monastery Church in architectural terms was the west
gable, which with later changes remained well
preserved until the demolition of the church in
1828. Hitherto the gable has been considered to
belong to the Gothic church from the second half
of the fourteenth century, but there is much to
suggest that the bulk of it rather formed the western termination of the Late Romanesque Monastery Church. The most characteristic detail of the
gable decoration – the cinquefoil arch – is known
in a closely related although rather simplified form
from St. Nicholas’ Church in Kolding and Nysogn
Church, Hind District, Ringkøbing County. Both
have been tentatively dated with some uncertainty
to the time around 1250. A considerably younger
counterpart can be seen on the southern transept
gable in Aarhus Cathedral. This decoration, which
must be dated to the 1480s, is probably best described as a replica of the original gable of the
transept from before its heightening.
	It is difficult to point to true foreign models,
In his description of the Danish Franciscan mon-
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asteries from 1914 Vilhelm Lorenzen stated that
the gable decorations had Netherlandish models.
This view, which was supported not least by the
then prevalent dating of the gable to the last half
of the fourteenth century, has frequently been
quoted later. However, the other details of the
church point towards a northern German inspiration, which should therefore also logically apply
to the gable decoration. A related arch combination, although with only three arches, can be seen
on a vestibule, the “Paradise”, on the northern
transept gable of the cathedral in Lübeck. This
vestibule is considered to have been built shortly
before 1260 by imported Rhenish craftsmen.
	Related decorations with complex combinations of arches are also known, however, in and
around Roskilde Cathedral, where the middle
recess of the south transept gable is crowned by a
trefoil arch. This decoration has been dated to c.
1225; only a little younger is an almost identical
decoration, although in twinned form with two
identical side-by-side recesses in the vestibule
of the south transept. The latter is undoubtedly
the direct model for the west gable in Benløse
Church.
A more accurate dating of the nave is difficult.
However, in the light of the commencement of
construction around 1250 and rebuilding of the
chancel – as mentioned several times –at some
time in the course of the last half of the century,
it probably belongs to the last quarter if the thirteenth century.
The Gothic church. After a rebuilding that presumably had its high point before the arrival of
the plague around the middle of the century, the
rebuilt and expanded church was consecrated in
1361. The result of this rebuilding in brick with
details in limestone is known from the incomplete set of drawings that was produced by the
architect C. F. Thorin at the request of the Anti
quities Commission (figs. 1, 21, 26-30, 58, 73)
before the demolition in 1828. On this occasion
the church was expanded with a five-bay-long
side aisle towards the south, so that the asymmetrical plan so familiar from the mendicant
monks emerged, while the chancel in the east
was probably heightened. The rebuilding also
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incorporated other parts of the Romanesque
building, including the north wall and the recess
decorations with the ‘cross crossed’ motif on the
gable triangle of the nave, which like that of
the chancel was crowned with pitched-roofed
crenellation. One of the most striking elements
in the external changes was the pointed-arched
main gate in the west, which as a result of the
seven richly profiled elements was placed in a
projecting wall section; the jamb bricks were
alternately black and unglazed, while the relieving arch on the outside was accompanied by a
floral frieze. The same formal idiom typified the
rather lower south portal with fewer profiled elements and the ogival windows of the side aisle,
as well as the later replaced window over the
portal.
	In the interior, where there was no architectural separation of chancel from nave, the latter
opened to the side aisle through five ogival arcades that were borne up by profiled, octagonal
columns and half-columns with billets on the
corners. The church interior was fundamentally
changed with the installation of cross-vaulting
with profiled and reinforcing ribs, as the division
into bays in the nave was presumably changed;
in all, eight bays were installed in the chancel
and nave and five in the side aisle, all rectangular.
From the vaults in the nave 15 striking, richly
decorated *capitals – in limestone with a single
one in fired clay – have been preserved (figs. 3549, 76-78). The material was quarried in Denmark, probably in the area around Stevns. The
capitals are in general executed in two sizes, broad
(six capitals) and narrow (nine capitals including
a corner capital), and could have been distributed
with the broad ones in the chancel and the narrow ones in the nave. The foliage motifs, most of
which have traces of polychroming, suggest a distribution in pairs on the north and south side of
the church respectively, and rather than an overall
programme are more likely to have represented
different construction phases. The vaulted arches
of the side aisle were apparently not furnished
with capitals.
	The Gothic rebuilding of the church was influenced by the extensive brick construction that
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prevailed from the thirteenth century on in the
northern German Hanseatic cities, and quickly
spread along the coasts of the Baltic. In Denmark
this was especially evident from the Odense
churches Skt. Knud and the †Greyfriars Monastery Church, with which the Svendborg church
shares several construction details.
A chapel founded in 1388 was possibly located
opposite the third bay from the east in the side
aisle, where the buttresses may be a trace of this;
however, more likely a †porch was placed here
(cf. fig. 2).
Around 1500 the monastery complex was
expanded with a west wing detached from the
church in two floors. A parallel to the rich recess
decoration of the gable can be found in the east
gable of the Næsbyhoved Broby Church, which
has been dendrochronologically dated to 150525. The west wing is known only from Thorin’s
drawing, where the connection with the west
gable of the church can be seen to consist of an
older wall section that may have been the remains of an earlier west wing. In the remains of
the wall there was a bricked-up, ogival door of
the same type as in the Gothic church.
Probably around 1586, after the cloisters and
the east wing had been demolished, the so-called
Hardenberg Chapel was added on the north
side of the church with access from the chancel
(cf. fig. 6, 53-54). The building, whose crypt has
been demonstrated archaeologically, was built in
fieldstone in the lower courses and brick in the
others. After the demolition of the church the
building was used for other purposes, and was
not demolished until c. 1875.
	On the south side of the church the remains
have been registered of a smaller, oblong building alongside the chancel, measuring c. 1.9 by at
least 5 m (fig. 55). The building was of brick in
the large medieval format over a mortar-dressed
fieldstone format with floor remains of re-used
brick, and may have served as a charnel house.
The building was probably post-medieval.
Wall paintings. During the demolition of the
church in 1828 “several” traces of medieval wall
paintings which had later been whitewashed over

were observed. The paintings comprised a heraldic frieze with armorial bearings, kneeling figures
and inscriptions and various images of saints not
described in detail. However, all of this, not least
the heraldry and inscriptions, was much damaged, and only a small fragment was drawn (fig.
56). This consisted of parts of an armorial frieze
from c. 1375, perhaps originally placed on the
south wall of the nave. In two circles with Latin
edge legends in Gothic majuscules one could see
two kneeling female figures, presumably founders, facing left (i.e. presumably east). Each figure
was flanked by a coat of arms on which the bearings have not been safely identified and a slender plant ornament. The women were dressed in
full-length costumes and wimples. The circular
medallions were joined with trefoils and clover
flowers. From left to right one could see:
1) Not safely identified bearings with a dark
ram’s horn on a light ground. The surrounding
legend probably mentioned the name “Rangrid,
wife of Gho...(?)”.
2) Not safely identified bearings with a dark
bird’s wing or ‘suit of feathers’ on a light ground.
Parts of the name can with reservations be read
as “d(?)oria, wife of Ulrik(?)”. The images and
bearings of the husbands may have been shown
in a corresponding frieze on the north wall, all
executed as visual commemorations of chantry
endowments or burials in the church. The decoration must have been done shortly after the
reconsecration of the Gothic church in 1361.
Parallels can be seen in the abbey churches in
Ringsted, Sorø, Dalum, Aarhus, Church of Our
Lady, Dalum and Ystad as well as in Roskilde Cathedral.
Stained glass. Several fragments oaf stained glass
windows emerged in connection with the archaeological excavations. Most of these were
found in the fill layer of the Late Romanesque
chancel and should probably be dated to the second half of the thirteenth century (cf. fig. 57).
The staining was done in a brownish colour.
Apart from a detail with a grape cluster no figurative motifs can be demonstrated, and the motifs
seem mainly to have had a decorative character.

english summary

FURNISHINGS
The extant major items of furnishing were described summarily in 1828 with a view to the
scrapping and auctioning-off of the objects or
their re-use in other churches in the city (the St.
Nicholas, Our Lady and Thurø church). An overview of smaller movables, including altar furnishings, textiles, lighting and collection boxes is also
given in the inventories of the church, the oldest
of which comes from 1634, while the latest list
was drawn up in 1830-31. An overview of the
main items of furniture can also be inferred from
Thorin’s drawing (fig. 26).
From the medieval furnishings we known the
†high altar table and †altar table top; furthermore the
*high altarpiece from c. 1475-1500, now in Thurø
Church. The three-panelled altarpiece can probably be attributed to the master responsible for
the altarpiece in Bjerreby (Sunds District). The
*chancel arch crucifix, c. 1520, in Thurø Church, has
been attributed to Claus Berg, Queen Christine’s
court artist, and may directly reflect her good will
towards the Franciscans. Two related side figures
of the Virgin Mary and John the Evangelist were
scrapped, however, in 1828. The *bell, c. 1512,
now in Svendborg St. Nicholas’ Church, made
by Johannes Fastenowe, was also acquired during the lifetime of the dowager queen. However,
we lack any further knowledge of the presumably
Late Medieval †choir stalls and a †celebrant’s chair.
The pulpit of the church may be identical to the
preserved example with inserted Late Medieval
panels in a more recent framing in Thurø Church.
A mass bell (fig. 69) from c. 1350 in Svendborg
Museum, according to tradition from this church,
is also cited in the article, although with reservations. On the other hand, baptisms were not conducted in the Monastery Church, either before or
after the Reformation, so related objects were not
included in the inventory.
	The limited use of the Monastery Church after
the Reformation, without its own incumbent,
meant that the furnishings were complete lacking
in altar plate, since the medieval items of this type,
which naturally did exist, must have been transferred after the Reformation to other churches/
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private owners or were melted down without
leaving any traces in the sources. However, the
furnishings are regularly maintained and a few
new items were even acquired in the centuries
up to the closing-down of the church. This was
the case for example with the †altar candlesticks,
which were acquired in 1534, while the chancel
screen, from which a *capital (fig. 59) presumably
has been preserved, is said to be from the time
of King Christian IV. From 1634 an †altarcloth is
also listed, as well as a †chasuble, †wooden candlesticks, a †collection plate and a †bier, and from 1729
a †prayer book and a †chandelier.The precise dating
of these objects, some of which were regularly
replaced (textiles, collection plates, bier), remains
uncertain.
GRAVES AND MONUMENTS
Our knowledge of the graves and monuments of
the Monastery Church comes in the first instance
from the archaeological investigations that have
been carried out since the 1950s in the church
itself and in the monastery complex (cloisters
and garth) and at the lay cemetery south of the
church. A total of at least 264 graves has been
registered (cf. fig. 60-64), with the datings reflecting the institution’s long functional life from
the 1200s until about 1800. As is evident from
the parish registers, the latest documented burials in the churchyard and in the church were in
1718 and 1805 respectively. On the other hand,
knowledge of the monuments in the church is
extremely limited, and very few examples were
preserved after the demolition in 1828.
Medieval graves and grave finds. Besides graves in
the church interior and in the monastery complex, most of the known graves were excavated
south of the nave in the so-called lay cemetery.
The exact extent of this is not known, but several
graves have also been observed west of the west
wing of the monastery. The areas east and probably also south of the chancel never appear to have
been part of the churchyard, very likely because
of the wet soil conditions (cf. pp. 68-69, 524).
Finds of re-bedded bones at the southwestern
end of the chancels might however come from
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a lost charnel house (cf. p. 559). The overview of
graves and grave finds also included partly uncertainly dated examples from the Late Middle Ages
or the post-Reformation period.
Graves in the church. A total of 57 graves has been
archaeologically demonstrated in the chancel and
nave as well as a further five in the post-medieval mortuary chapel (the Hardenberg Chapel).
Particularly interesting is the tradition concerning the burial of Duke Abel Abelsøn (†1279) in
the church, but this is mentioned earliest in the
sources from the sixteenth century. Two specific
graves (nos. 1 and 15) have later been associated
with this king’s son, while as late as the nineteenth century a skeleton was still identified with
‘Junker Abel’. The skeleton was re-buried in
1828 in the Church of Our Lady, although it had
already then been demonstrated that it belonged
to an older individual, not the prince, who was
about 30 when he died.
Graves in the monastery complex. In the eastern
cloisters and in the garth skeletons have been
demonstrated, those in the former area interred
in wooden coffins, and those of several elderly
individuals, probably monks.
Graves in the lay cemetery. In the area where only
about 5% has been excavated, a number of slat/
plank coffins have been demonstrated as well
as a considerably number of coffinless graves,
both medieval and post-medieval. It is presumably from one of the latter that a crucifix (fig. 65)
comes. Moreover, fragments of textiles, rosaries
and two hazel sticks were found, placed either
beneath or on the deceased.
Sepulchral and memorial tablets, tombstones and
tomb slabs. The church’s inventory of sepulchral
tablets and tombstones etc., medieval as well as
post-medieval, is only mentioned extremely sum

marily in the older sources, which primarily
dwelt on the grave of Abel (p. 570) and two medieval stones, drawn in 1761 by Søren Abildgaard
(cf. below). Immediately before the demolition
of the church particular attention to both older
and later tombstones laid over meritorious citizens was recommended. But this recommendation was not followed, and most of the church’s
tombstones were sold at auction. A *sepulchral
tablet from c. 1742 commemorating the city recorder Jørgen Borring and his wife, was transferred after 1828 to the Church of St. Nicholas.
Five tombstones, probably including two medieval
stones registered by Abildgaard (cf. p. 575) were
moved to the Church of Our Lady (Vor Frue
Kirke). But of these only one can be identified
with certainty, the *tombstone, c. 1470, presumably of the squire Anders Madsen Bølle and his
wife Katerina Svendsdatter.The other tombstone
(fig. 66), c. 1417, of Peter Olsen, seems to have
been lost.
Post-medieval burials. As recorded in the preserved parish registers from the churches of St.
Nicholas and Our Lady within the period 16771805, a broad segment of the population of the
city was buried in the church. A number of coffins were specially placed in the mortuary chapel
of the church, the Hardenberg Chapel, also called
the open burial chamber. Of burials in the church a
number are mentioned as being in the chancel, respectively north and south of the altar, in the large
passage (that is, in the nave) immediately in front of
the pulpit (presumably on the north side of the
nave, cf. above) and in the small passage (that is, in
the side aisle). As regards the social profile, several
burials of persons of rank and prominent officials are noted in the church, including a number
of noble owners of the so-called Priorgården or
Klostergården.
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Fig. 1. Kort over Faaborg fra Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677. 1. Helligåndskirken. 2. (†)Sankt Nikolaj Kirketårn med den østlige del af kirkegården. 4. Rådhuset. 5. Skolen (s. 619). 6.Vesterport (s. 607). 24. ‘En fersk
sø kaldet Sundet’. 31. Horne Kirke. – Map of Faaborg from Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Copenhagen 1677. 1.
Church of the Holy Ghost. 2. The tower of (†)St. Nicholas and the eastern part of the old churchyard. 4. The Town Hall. 5.
The School. 6.The gate Vesterport. 24. Sundet. 31. Horne Church.

Kirkerne i Faaborg
Indledning
Byens topografi og opståen.1 Byen ligger på den nord
østlige side af den korte Faaborg Fjord, beskyttet
mod Lillebælt af halvøen Horneland og Bjørnø.
Den er anlagt på en landtange, der udgør spidsen
af et næsagtigt forland for foden af Svanninge Bakkers hævede randmoræne. Den NV-SØ-orienterede landtange, hvis højeste punkt ligger 7 m over

Danmarks Kirker, Svendborg

havet, falder brat mod fjorden og afgrænses mod
nordøst af Sundet, et fladvand der efter tørlægning
1941-46 er delvis retableret o. 2000. Placeringen
her gav befæstningsmæssige fordele og Sundet tilmed en naturhavn ved dets forbindelse til fjorden.2
Byen er rimeligvis grundlagt i 1100-tallet.3
Den tidligste bebyggelse er ikke påvist arkæo-
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Fig. 2. Prospekt af Faaborg, set fra nordvest. Kobberstik af Alexia de Lode fra Erich Pontoppidan og Hans de Hofman, Den danske Atlas, III, Kbh. 1767. – View of Faaborg, seen from the north west. Print by Alexia de Lode from Erich
Pontoppidan and Hans de Hofman, Den danske Atlas, III, Copenhagen 1767.

logisk, men må formodes at have ligget på bybanken omkring Torvet og den nedrevne (†)
Skt. Nikolaj Kirke.4 Gennem Torvet løber byens
øst-vestorienterede hovedstrøg udgjort af Vestergade, Mellemgade, Torvegade og Østergade. Ad
Holkegade, Strandgade og Jomfrulågen var der
adgang til stranden, hvor skibsbroen lå (jf. fig. 1).
Stednavnet Faaborg (»Foburgh«) nævnes første
gang 1229, da Valdemar Sejr skænkede byen til sin
svigerdatter Eleonora af Portugal.5 Det er sammensat af to led, hvoraf forleddet »fo« er afledt af
»fōa«, gammeldansk for ræv, og det sidste led henviser til en ikke stedfæstet borg.6 Der er tale om
en paralleldannelse til andre sydfynske borgnavne
med dyrenavneforled.7 I Kong Valdemars Jordebog 1231 omtales Faaborg med de omgivende
sogne som kongens ejendom (patrimonium), og
det fremgår, at byen svarede 10 mark.8
Det ældst kendte privilegium er udstedt af
kong Abel 1251, men Faaborg har nok haft køb-

stadsrettigheder siden begyndelsen af 1200-tallet, idet senere privilegier omtaler et privilegium
givet af Valdemar Sejr.9 Dette gav bl.a. borgerne
ret til græsning og gærdsel i Horne, Svanninge
og Diernæs sogne. Byen fik en vis tilknytning til
hertugdømmet Slesvig og modtog i 1200-tallet privilegier af såvel kongemagten som hertugerne.10 Byen har haft et ikke ubetydeligt opland
i det store Sallinge Herred og på de omkringliggende småøer, ligesom handel på den sydlige
østersøkyst formentlig har haft en vis betydning.
Senest fra 1200-tallet afgrænsedes byen mod
vest og nordvest af en grav og en jordvold, muligvis med palisadeværk. Efter middelalderen havde
byen vanskeligheder ved at holde befæstningen
ved magt, og graven sløjfedes endeligt i 1700-tallet.11 Faaborgs ældste segl fra 1300-50 (fig. 3)
viser en tindet mur med en rundbuet port, og
bag denne en korsprydet gavl.12 Tre porte gav
i middelalderen adgang til byen. Heraf var dog
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formodentlig kun den endnu stående Vesterport
fra 1400-tallet muret. I vest førte landevejen fra
Assens til Vesterport, ligesom vejene fra Odense
og Nyborg, der også forgrenede sig til Nørreport
i Klostergade. Østligst på landtangens spids, ved
Sundrenden, stod Østerport, hvortil landevejen
fra Svendborg førte (jf. fig. 1).
Byen og kirkerne i
middelalderen
Byens sognekirke var indtil reformationen den
romanske (†)Skt. Nikolaj Kirke (s. 779), der som
vanligt i købstæderne var kronens ejendom. En
klosterstiftelse fik byen først sent, i 1477, da et
helligåndskloster (s. 611) grundlagdes med udgangspunkt i et eksisterende helligåndshus, der
kendes fra 1396.
	I (†)Skt. Nikolaj tiltrak et gildealter indviet til
Vor Frue fra slutningen af 1300-tallet betydelige
gaver fra folk, der ønskede optagelse i gildealterets forbøn. Senere synes sognekirken at have haft
svært ved at konkurrere med Helligåndsklostret
og dettes generøse afladsprivilegier. 1520 skænkede Christian II sognekirken til Helligåndsklostret mod afholdelse af to årlige messer for sine
forfædres sjæle, dog først efter sognepræstens
død.13
(†)Helligkorskilde og †Helligkorskildekapel(?). Iføl
ge en præsteindberetning til Ole Worm 1623
skal der ved en kilde øst for byen have været »en
capell eller helligdom kallet det Hellig Korss«.
Hertil valfartede syge, som »offrede och gaffue
schenck och gafue thill denn affgud, kaste staff
och krycke, gick sunde och karsche hiem igien«.14 Et lavt, stensat bassin i Klinteparken (tidligere Carolinelund) blev 1916 påvist og af C. M.
Smidt identificeret som resterne af Helligkorskilde. Der er dog ikke eftervist spor af noget kapel.15 Nær kilden er 1899 fundet et korsformet
guldsmykke med den daterende indskrift »1589«.
Smykket, der kan åbnes, har versalindskrifter, udvendigt et Jesumonogram og navnet »Maren Iens
Stevlis«, formodentlig borgmester Jens (Mortensen) Støvles hustru, indvendigt: »a hom schm«(?).
Indkommet til Nationalmuseet 1910 (NM inv.nr.
D 9153).16

Byen og kirkerne efter
reformationen
Under Grevens Fejde 1534-36 skiftede Faaborg
hænder flere gange, og byen skal have været afbrændt af Christian III’s soldater.17 Efter at borgerne havde deltaget i oprøret til fordel for Christian II, måtte borgmester og råd påskeaften 1535
erklære Christian III troskab. Grev Christoffer
indtog byen i maj samme år, men den besattes
atter af Christian III’s tropper efter slaget ved
Øksnebjerg 11. juni. I forbindelse med borgerkrigen anvendtes Helligåndsklostret som asyl for
fordrevne fynske adelige.18
Det tidligste vidnesbyrd om reformationsbevægelsens fodfæste i Faaborg er bystyrets henvendelse til Frederik I om at lade Helligåndsklostret omdanne til en verdslig hospitalsstiftelse,
hvilket kongen udstedte brev på 1530. Blandt
bystyrets klagepunkter var et vigende skattegrundlag forårsaget af klostrets akkumulation af
skattefri bygrunde. Verdsliggørelsen gennemførtes o. 1533.
Christian III overdrog 1539 byen den forholdsvis unge klosterkirke til en ny sognekirke,

Fig. 3. Faaborg bys segl, 1300-50. Seglstampe (vist
spejlvendt) (s. 606). Foto Faaborg-Midtfyn Kommune
2002. – Seal of Faaborg, 1300-50. Seal matrice (shown
flipped).
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Fig. 4. Matrikelkort 1865, udfærdiget af N.P. S. Hansen. 1:8000. Geodatastyrelsen. – Cadastral Map 1865.

kaldet Helligåndskirken, mens klostrets øvrige
bygninger og jordtilliggende sammen med det
reformerede hospital 1540 underlagdes Odense
Gråbrødre Hospital. Til gengæld for Helligåndskirken afstod byen (†)Skt. Nikolaj til kongen, der
agtede at anvende den som kornmagasin. 1550
fik borgerne dog lov at nedrive Skt. Nikolaj og
anvende materialerne til opførelse af et nyt rådhus.19 Kirkens tårn blev bibeholdt og tjener siden
som Helligåndskirkens klokketårn.
	I 1500- og 1600-tallet var Faaborg sammen
med Bogense blandt de lavest rangerende fynske
købstæder, at dømme efter borgervæbningens og
toldindtægternes størrelse.20 Byen skal have været
hærget af pest 1593-94, da sognepræsten Hans
Jensen og hustruen Karen omkom, og atter 1603,
da sognepræsten Simon Jørgensen døde.21 Under
Svenskekrigene 1658-60 led byen betydelige tab.
Adskillige gårde blev nedbrudt af svenske tropper, der befæstede tomterne. Endvidere måtte
indbyggerne udrede store summer til indkvartering af danske og hollandske tropper.22 Brande
hærgede byen i flere omgange: 1612, 1618, 1672,
1717. Den sidste store brand i 1728 ruinerede
mange borgere og bidrog væsentligt til byens
stagnerende økonomi i 1700-tallet.

Byen og kirkerne i nyere tid
Fra slutningen af 1700-tallet og gennem 1800-tallet
havde byen sin økonomiske storhedstid med stor
aktivitet blandt skippere og købmænd, der også tog
del i den oversøiske handel. Fra 1801 til 1880 tredobledes indbyggertallet gennem naturlig tilvækst
og tilvandring fra 1061 til 3476.23 Den voksende
befolkning affødte behov for nye kirkegårde, der
anlagdes i byens sydøstlige udkant mellem fjorden
og landevejen til Svendborg (Gammel Assistens
Kirkegård 1811 og Ny Assistens Kirkegård 1886).
Under begge slesvigske krige husede byen lazaretter, i hvilken forbindelse er rejst et fællesmonument
på Gammel Assistens Kirkegård. Helligåndskirken
gennemgik 1857-58 en hovedistandsættelse.
Jøderne i Faaborg fik 1804 tilladelse til at holde
gudstjeneste, og 1860 opførtes en synagoge i Klostergade.24 Bygningen afhændedes 1914 til en frimurerloge. Den jødiske kirkegård beliggende syd
for Østerbrogade blev taget i brug 1806.25 Den
sidste begravelse fandt sted 1983.
	I Priorensgade opførtes 1902 en metodistkirke,
kaldet Vor Frelsers Kirke. Menigheden blev lagt
sammen med andre fynske menigheder og bygningen afhændet 1982.
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Sognegrænser og anneksforhold. Til Faaborg Sogn,
der selv oprindeligt må være udskilt fra Svanninge
Sogn,26 hørte i middelalderen øerne Bjørnø, Lyø
og Avernakø (Avernak, Munkeø og Korshavn).27
Ved reformationen udskiltes Avernakø (1536)
og Lyø (senest 1553, da Balthasar Rasmussen var
øens præst, men rimeligvis før).28 Faaborg Kirke
har Diernæs Kirke som annekskirke siden 1540,
da sognepræsten, den tidligere prior i Helligåndsklostret Niels Boesen, døde.29 Siden 2009 er Lyø
og Avernakø atter en del af pastoratet.
	Ifølge et sagn blev (†)Skt. Nikolaj Kirke nedbrudt af svenske soldater, hvorefter kongen gav
klostret til byen, for at den deraf kunne bygge en
kirke. Da man skulle rejse kirkens mure, blev de
om natten nedbrudt og flyttet til udkanten af byen, så man til sidst måtte finde sig i at bygge kirken der. Dette skulle være årsagen til den mærkværdighed, at kirketårnet står i den ene ende af
byen og kirken i den anden.30
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THE CHURCHES IN FAABORG
Faaborg is in the southern part of Funen, on the
northeastern side of the short Faaborg Fjord, and
in the shelter of the peninsula Horneland and
Bjørnø. The medieval town was established on a
tongue of land that forms the point of a promontory at the foot of the lateral moraine of the
Svanninge Hills. The town, whose highest point
is seven metres above sea level, was bounded to
the north east by Sundet (The Sound), a body
of shallow water that served as a natural harbour.
The place-name Faaborg is compounded of
two elements, the first of which, ‘fo’ derives from
‘fōa’, Old Danish for ‘fox’. The second element
refers to an unlocated ‘borg’ or castle, possibly
only a watch tower.
Faaborg (‘Foburgh’) is mentioned for the first
time in 1229, when King Valdemar the Victorious gave the town to his daughter-in-law Eleonora of Portugal.The town, which was probably
founded in the twelfth century, was given its oldest known charter in 1251.
No later than the thirteenth century the town
was demarcated towards the west and north west
by a moat and a rampart, possibly palisaded. The
moat was finally filled in the eighteenth century.
In the Middle Ages three gates provided access
to the town. Of these, though, probably only the
still-standing Vesterport from the fifteenth century was masonry-built.
Until the Reformation the parish church of
the town was the Romanesque (†)Skt. Nikolaj
(St. Nicholas) of which only the tower now remains. The town only acquired a monastic foundation at a late date, in 1477, when a Monastery
of the Holy Ghost was founded on the basis of
a pre-existing House of the Holy Ghost, known
from 1396. The parish church seems to have

had difficulty competing with the Holy Ghost
Monastery and its generous indulgence-granting
privileges. In 1520 King Christian II granted the
parish church to the Holy Ghost Monastery, after
the death of the parish priest, against the saying
of two annual masses for the souls of his ancestors.
During the Civil War of 1534-36 Faaborg
changed hands several times, and the city is said
to have been burnt down. It was also ravaged
during the Swedish Wars of 1657-1660 and suffered from more fires. The last major fire in 1728
ruined many townsmen and hampered the economic life of the town.
	After the Reformation the town was given a
relatively new monastery church (with a churchyard) as its parish church, against ceding (†)St.
Nicholas to the Crown. The Greyfriars Hospital
in Odense took over the monastery’s adjoining
land and the other buildings, which were probably torn down around 1600.
	In 1550 the citizens were granted permission
to demolish (†)St. Nicholas and to use the materials to erect a new town hall. The church tower
was however kept, and later served as the bell
tower of the Church of the Holy Ghost. The last
burial in the churchyard around St. Nicholas was
in 1675, and the churchyard was sold in 1724 as
a construction site.
	East of the town there was formerly a Holy Cross
Well where it is said there was a chapel. However,
this has not been proven archaeologically. Two
auxiliary churchyards were consecrated in 1811
and 1886. In 1860 the Jews of the town built a
synagogue, which was sold in 1914. A Methodist
church called the Church of Our Saviour was built
in 1902. It was sold in 1982.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the south east.

Helligåndskirken
Faaborg
noter s. 750
HISTORISK INDLEDNING. Helligåndsorde
nen grundlagdes i slutningen af 1100-tallet i
Sydfrankrig af Guy de Montpellier som en klo
sterorden, der foruden sjælesorg havde pleje af
fattige, syge og gamle samt hittebørn som for
mål. Innocens III stadfæstede oprettelsen 1204,
og fra det romerske hovedkloster Santo Spirito
in Sassia bredte den sig til det øvrige Europa. Til
Danmark kom ordenen først i 1451, da Hellig
åndshuset i Aalborg blev indlemmet. Dette var
et af de helligåndshuse, der siden første halvdel
af 1200-tallet var grundlagt i landets købstæder.
Helligåndshusene var godgørende stiftelser, der

gennem arbejdet med omsorg for gamle og syge
nok delte formål med helligåndsordenen, men
stod uden organisatorisk forbindelse med denne
eller med hinanden.1
Et †hellighåndshus eller hospital i Faaborg om
tales første gang 1396.2 Omkring 1400 modtog
dette helligåndshus betydelige gaver fra den lo
kale adel, bystyret og kongemagten. Niels Friis
gav 1396 en gård, mens Erik af Pommern 1399
overlod stiftelsen en del af sin tiende. Tre år se
nere forærede borgmester og råd et møllested
ved byens dam (Langs Mølle), og 1406 skænkede
en række adelige jordegods.3 Der er ingen sikre
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historiske eller arkæologiske vidnesbyrd om Hel
ligåndshusets beliggenhed, men det må antages
at have ligget omtrent, hvor Helligåndskirken nu
står. Herfor taler to forhold. For det første var
der kontinuitet mellem det ældre helligåndshus
og det 1477 stiftede kloster (ndf.). For det andet
skødede bystyret 1470 en grund i Nordre Grøn
negade, i byens nordlige udkant, til hospitalet.4
Til stiftelsen har der tænkeligt, i lighed med en
række andre helligåndshuse, hørt et kapel eller
en kirke.5 Måske var det her eller på en tilknyttet
kirkegård, at Albrecht Engelbrechtsen Bydelsbak
(†før 1479) for sit lejersted skænkede 200 mark
til »then Helligens hws i Faborgh«.6
I Christian I’s regeringstid grundlagdes yderli
gere fem danske helligåndsklostre: Nakskov (1470),
København (1474), Faaborg (1477), Malmø (1480)
og Randers (1480’erne), alle med udgangspunkt
i ældre helligåndshuse. Om kongens egen sympati
for ordenen vidner bl.a. hans rejse til Rom 1474.
Under opholdet, der sikrede pavelig anerkendel
se af det københavnske kloster, besøgte han ho
vedkirken Santo Spirito in Sassia. Her trådte han
i forbindelse med Jens Mathiesen Brun (†1483),
præst ved kirken og senere betegnet ‘pavens og
Kong Christians kapellan’. Jens Mathiesen Brun
var født på Hindsgavl og havde forbindelse til
Faaborg-egnen.7 Som præst ved helligåndsorde
nens hovedkloster 1467-78 har Brun utvivlsomt
virket til fordel for ordenens udbredelse i Dan
mark. Hans medvirken ved oprettelsen af klostret
i Faaborg kan dog ikke påvises at have omfat
tet meget mere end bevidnelsen af den pavelige
anerkendelse 1478, kort før hjemrejsen til Dan
mark.8
Hellighåndsklostrets stiftelse. 1477 tog en gruppe
fynske adelige initiativ til oprettelsen af et hel
ligåndskloster i Faaborg. Blandt dem var Frede
rik Barsebæk til Elvedgård og hustruen Beke
Hennekesdatter Krummedige, der 1475 havde
fået pavebrev på oprettelsen af et karteuserklo
ster.9 De tilsyneladende ret fremskredne planer
forblev dog frugtesløse, og i stedet indlod parret
sig med helligåndsordenen, måske under indfly
delse af lægpræsten Hans Olsen, forstander for
helligåndshusene i Odense og Faaborg.10 Sam
men med Claus Krumstrup til Bondemose

gård og Anders Jepsen Grubendal til Langholm
skænkede ægtefællerne 1477 gods til oprettelsen
af et helligåndskloster i Faaborg. Borgmester og
råd viste velvilje ved at fritage klostret for be
skatning af de ejendomme, der tilgik ved stif
telsen, og anmodede Christian I og biskop Carl
Rønnow om at stadfæste oprettelsen, ‘fordi der
inden for tre-fire mil ikke er noget kloster el
ler aflad som vi kunne nyde daglig til vor sjæls
salighed’.11 Da det økonomiske grundlag for
klostret var sikret, og byen tilmed lå forholds
vist centralt i den sydvestlige del af Odense Stift,
der også omfattede Als, har planerne vel ikke
mødt den store modstand. Hans Olsen udnævn
tes som prior for klostret, der samtidig fik lagt
Helligåndsklostret i Nakskov og Helligåndshu
set i Odense under sig (jf. DK Odense 1885-6).12
Han begav sig 1478 til Rom, hvor han opnåede
optagelse i helligåndsordenen og stadfæstelse på
oprettelsen af klostret fra ordenens stormester
og pave Sixtus IV.8
Opførelsen. 1479 skænkede byen en bygge
grund foruden en plads til en tegllade.13 Det var
vel derfor troligt i det ældre Helligåndshus, at en
af stifterne, Anders Jepsen Grubendal, var indladt,
da han i december 1478 omtaltes som værende
‘i Helligåndsklostret’.14 Koret stod under tag o.
1490 (s. 622), således at den nye kirke 1499 kunne
danne rammen om et møde, hvor de danske hel
ligåndsklostre konstituerede sig som en ordens
provins.15 Klostrets overtagelse af en gade vest
for kirkegården 1506 må hænge sammen med
påbegyndelsen af klosterkirkens skib, der kan da
teres til o. 1505-15 (jf. s. 641).16 Omkostningerne
ved det omfattende byggeri afspejles måske i den
reduktion af de årlige afgifter til moderklostret
i Rom, som blev tilstedt de danske helligånds
klostre 1517. Her var nedsættelsen nemlig mest
markant for Faaborgs vedkommende.17
Klostret synes at have nydt såvel den fynske
adels som kongemagtens bevågenhed.18 Således
udstedte kong Hans 1484 et beskærmelsesbrev til
klostret. Det stadfæstede alle af Christian I givne
privilegier og overdrog desuden indtægten af alle
40 marks sager og derunder vedrørende klostrets
gods og tjenere.19 Senere skænkede kong Hans
Horne Kirke til klostret (ndf.). Christian II gav
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1520 (†)Skt. Nikolaj Kirke til klostret, dog først
efter sognepræstens død. Det skete mod to år
lige begængelser for Christian I’s og kong Hans’
sjæle.20 Gavebrevet stadfæstedes 1528 af Frede
rik I, »the hellige treffolldiighedt till heder, lowff
och ere och wor kiere herre ffader och forelldere
sielle till hiellp«.21 Det er dog tvivlsomt, om sog
nekirken nåede at komme i klostrets besiddelse
inden reformationen.22 Muligvis har Diernæs
Kirke, der annekteredes til Faaborg Sogn 1540
(jf. s. 609), allerede i første fjerdedel af 1500-tallet
hørt under Helligåndsklostret.23
Alterstiftelser. Om sidealtrene i klosterkirken ha
ves detaljerede oplysninger angående et enkelt,
nemlig »Sturers vicaria«, stiftet 1487 af Peder Stu
re, præst i Lysabild på Als.Ved alteret, hvis patronat
blev overdraget til klostret, læstes daglige messer:
søndag for den hellige trefoldighed, mandag for
de døde, tirsdag for Skt. Anna, onsdag for alle hel
gener, torsdag for Kristi legeme, fredag skiftevis
for de fem sår og det hellige kors, samt lørdag for
den salige jomfru. Endelig skulle der i koret fire
gange årligt holdes begængelser og sjælemesser
for Peder Sture og hans forfædre, med deltagelse
af alle præster. Som økonomisk grundlag for alte
ret skænkede Peder Sture fem gårde i Lysabild.24
Eksistensen af et Skt. Gertruds alter antydes af to
breve på ‘Skt. Gertruds gård og jord’, der først var
i klostrets og siden i Odense Gråbrødre Hospitals
besiddelse.25
Ejendomme. Klostret var i besiddelse af en lang
række ejendomme og jordtilliggender, hvoraf
nogle som Langs Mølle havde tilhørt byens hel
ligåndshus, mens andet gods var kommet til se
nere som modydelse for messer,26 eller for, som
officianten Peder Madsen, at kunne indgive sig i
klostret.27
Som det fremgår af Peder Stures altergods, lå
den skænkede jord ikke blot på Fyn, men også på
Als, Ærø og Langeland. Klostrets administration
af godset omfattede tilkøb og mageskifter, sidst
nævnte med det klare formål at samle jordbesid
delserne. 1486 købtes en gård i Turup (Odense
Hrd.) af Otte Skinkel til Skovsgård.281497 er
hvervedes to gårde i hhv. Diernæs og Køng (Båg
Hrd.) fra Markvard Rønnow til Hvidkilde.29
1509 mageskiftedes med kong Hans, til hvem
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Fig. 2. Segl, o. 1500, for hhv. Helligåndsklostret (tv.) og
dets prior (s. 613). Efter Henry Petersen, Danske Gej
stlige Sigiller, Kbh. 1886. – Seals, c. 1500, of the monastery
(left) and its prior.

klostret afstod de ovennævnte gårde i Lysabild,
Turup og Køng, foruden en gård i Tranderup på
Ærø og tre gårde i Båg Herred, mod at få 17
gårde i nabosognet Horne.30 Ved et andet mage
skifte med kong Hans fik klostret Horne Kirke,
10 mark årlig rente samt ‘Faaborg Mølle’ (By
møllen), til gengæld for gods i Gudme Herred og
en evig messe for kongens sjæl.31 Det var måske
gennem adkomsten til Bymøllen, at klostret op
nåede, eller mente at have opnået, rettighed til
halvdelen af fiskeriet i Sundet.32 Også i Faaborg
by besad klostret en del byejendomme, 1530 op
gjort til 27.33
Tre segl, o. 1500, fra Helligåndsklostret kendes
i aftryk. 1) (Fig. 2), segl for klostret, spidsovalt
med dobbeltkors flankeret foroven af hoveder
ne af Peter og Paulus, herover Helligåndsduen
og med minuskelindskriften: »s(igillum) hospi
talis ordinis sancti spiritus in fo[burg]« (segl for
helligåndsordenens hospital i Faaborg). Kendt i
aftryk fra 1509.34 2) (Fig. 2), priorsegl, spidsovalt
med dobbeltkors og Helligåndsduen, minu
skelindskrift: »s(igillum) prioratus ordinis sancti
spiritus …« (segl for helligåndsordenens prior).
Kendt i aftryk fra 1496 og 1509, anvendt af hhv.
Hans Brun og Peder Nielsen.35 3) Segl for Pe
der Nielsen, anvendt på klostrets vegne. Cirku
lært, med dobbeltkors og Helligåndsduen samt
minuskelinitialerne »p n«. Kendt i aftryk 1509.36

614

faaborg · helligåndskirken

helligåndsklostret efter
reformationen
Klostrets opløsning. Efter at de andre danske hel
ligåndsklostre var omdannet til verdslige stiftel
ser med ansvar for pleje af fattige, syge og gamle,
anmodede bystyret 1530 om, at det samme skete
i Faaborg. Det hævdedes ikke alene, at mange
af klostrets bygninger var forfaldne, men også,
at flere brødre ønskede at forlade klostret, hvis
ejerskab til 27 borgergårde pga. dets skattefrihed
desuden var byen til ugunst. Frederik I bestemte
derpå at lade klostret omdanne til en verdslig stif
telse under styrelse af en prior og en borger ud
peget af borgmester og råd.33 Konventet forblev
ikke desto mindre i klostret de følgende to år og
overlod 1532 forsvaret af dette til Jacob Harden
berg til Hvedholm, der 1524 var forlenet med
Faaborg by.37 Senest 1533 fik Anders Emmiksen
til Stensgård imidlertid brev på klostret, hvilket
stadfæstedes 1536 med den tilføjelse, at de visse
(dvs. faste) indtægter skulle anvendes til syges og
fattiges underhold. Klostret takseredes til 256 lod
sølv.38 Efter 1533 sluttede klostrets sidste prior
Niels Boesen sig til reformationen og blev sog
nepræst i Diernæs, i hvilken egenskab han i april
1535, sammen med bl.a. det reformerede hospi
tals forstander Peder Knudsen, hyldede Christian
III som konge.39 Efter afslutningen af Grevens
Fejde 1536 afleverede Anders Emmiksen til kam
mermester Joen Warnstorp monstranser, kalke og
andre ornamenter svarende til 14 lødige mark
sølv.40 Der var utvivlsomt tale om alterudstyr fra
Helligåndsklostrets kirke.
	Borgerne fik 1539 ejendomsbrev på kloster
kirken (med kirkegård) som ny sognekirke mod
at afstå den hidtidige sognekirke (†)Skt. Niko
laj til Christian III (jf. s. 779). Ligeledes tilstodes
det byen at beholde og overflytte inventaret fra
den gamle sognekirke.41 De øvrige klosterbyg
ninger og klostrets tilliggende blev 1540 skænket
til Gråbrødre Hospital i Odense.42 Da hospita
let i Faaborg derved blev lukket, fik byen råderet
over fire pladser i Odense Hospital.43 Hospita
lets forstander, Erik Krummedige, blev 1540 til
ladt at oprette en avlsgård med udgangspunkt i
klostret.44 Avlsgårdsdriften, eller planerne herom,

blev dog opgivet senest 1560, da hospitalet be
gyndte at bortfæste jord til borgerne i Faaborg.45
Klosterbygningerne må antages at være revet ned
mellem 1579 og 1629 (jf. s. 619).
HELLIGÅNDSkirken som
Sognekirke
Sognekirkens administration. Med Christian III’s
mageskiftebrev af 1539 var byen blevet ejer og
administrator af Helligåndskirken. Da klostrets
tilliggende lagdes til Odense Hospital, og (†)
Skt. Nikolajs gods samtidig kom i kronens besid
delse, var der kun lagt et spinkelt fundament for
den nye sognekirkes økonomi.46 Til underhold
af en kapellan oppebar byen dog landgilden af
fire gårde, der tidligere lå til Vor Frue Alter i (†)
Skt. Nikolaj (s. 780).47 Ligeledes var der til vin
og brød i pastoratet henlagt to gårde i Katterød
(Diernæs Sogn) kaldet ‘munkegårdene’.48 I sin
visitatsbog bemærker biskop Jacob Madsen 1588
om kirkens tilliggende: »Inthet til Kirken (3 Mk.
vden Thiende)«, og om kirkebygningen: »for saa
vidt god nok, kunde de holde den ved Mact«.49
Indbyggerne på Bjørnø ydede efter aftale af 1676
seks tdr. byg og seks skæpper rug in natura, som
var tillagt organisten som en del af hans løn.50
Med dette ringe økonomiske grundlag måtte
udgifter til kirkens vedligeholdelse følgelig pålig
nes borgerne, når de uvisse indtægter og renten af
kapitaler ikke slog til. Kirkens kapitaler forbedre
des en smule i 1600-tallet ved pengegaver. 1611
donerede Emmerentse Hartvigsen 100 rigsdaler
til kirken i forbindelse med sit bryllup med jun
ker Albrect von Arnstedt. Samme år gav Karen
Bryske til Østrupgård kirken 100 rigsdaler.51
1632 udgjorde kirkens kapitaler 350 sletdaler.52
1679 skænkede Anna Jørgensdatter, herredsfo
ged Lauritz Christensens enke, og borgeren Jens
Christensen 66 rigsdaler og 4 mark, og 1708 gav
Jens Lauritzen Erreboe og hustru Maren Peders
datter Busk 100 rigsdaler (jf. mindetavle nr. 2).
1742 udgjorde kapitalen 315 rigsdaler.48 1749
bevilgedes kirken 1 rigsdaler af hver kirke i Fyns
Stift.53
Administrationen af kirkens økonomi, bygning
og inventar blev efter Christian III’s brev 1539
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Fig. 3. Udsnit af kort over Faaborg (sml. s. 605, fig. 1) fra Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677. 1. Hellig
åndskirken. 5. Skolen. – Detail of map of Faaborg (cf. p. 605, fig. 1) from Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Copenhagen
1677. 1. Church of the Holy Ghost. 5.The School.

forestået af borgmester og råd som forstandere,
sammen med den obligatoriske kirkeværge.54
Christian III’s brev tolkedes endvidere således,
at forstanderskabet var fritaget for stiftsøvrig
hedens tilsyn, hvilken forståelse i vidt omfang
blev efterlevet indtil 1800-tallet, idet regnskaber
blev ført lokalt uden revision.55 I praksis synes
borgmesteren indtil midten af 1700-tallet at have
været den primære forstander. 1747 blev kirkens
administrationsforhold imidlertid problematise
ret, da en gruppe borgere klagede til stiftet over
kirkens brøstfældighed samt uorden i borgmester
Jørgen Jacobsens forvaltning af kirkens og ho
spitalets pengesager.56 Efter en undersøgelse af
byens regnskaber forestået af byfoged Christian
Mølmark m.fl. indførtes ved kgl. reskript 1748 et
forstanderskab bestående af to af byens dueligste
borgere, der sammen med sognepræsten og byens
råd (kirkens ‘direktører’) skulle varetage kirkens
anliggender.57 Omkring 1816 ophørte man med

at have forstanderskab og direktører, i hvis sted
kirkeinspektionen trådte. Denne bestod indtil
1913 af et byrådsmedlem, sognepræsten og borg
mesteren.
helligåndskirken i nyere tid
I forbindelse med Napoleonskrigene og Tre
årskrigen 1848-50 blev kirken lejlighedsvis an
vendt som krudtdepot.58 1857-58 gennemgik
den en omfattende restaurering under ledelse af
kgl. bygningsinspektør Carl August Møller. Un
der istandsættelsen afholdtes gudstjeneste i råd
hussalen.59
Arkæologiske fund. Et ca. 2 cm højt, skjoldfor
met blytegn fra 1500-tallet med kors og indskrif
terne »IZK« og »WLT« blev 1938-39 fundet i
forbindelse med istandsættelse af kirken.60
Sagn. Et sagn, der knyttede sig til et nu for
svundet maleri af en kardinal bag på *højalter
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kirkens omgivelser og
kirkegård

Fig. 4. Kort over kirkens omgivelser 1805. 1:4000.
Tegnet af landmåler Joh. Schmidt (s. 616). Rigsarkivet.
– Map of the churchyard surroundings, 1805.

tavlen (s. 694), fortæller en lokal variant af et
sagn om Innocens III og grundlæggelsen af det
romerske Helligåndskloster:61 Nogle fiskere sam
lede et dødt barn op af Sundet, hvorefter en kar
dinal vækkede det til live ved håndspålæggelse.
En gruppe adelige blev så bevægede heraf, at de
skænkede gaver til klostrets opførelse.62
Ifølge et andet sagn skulle der bag alteret ha
ve været adgang til en underjordisk gang under
Sundet med forbindelse til Prices Have.63

Kirken ligger i den nordøstlige udkant af den
gamle bykerne. Den omgives kun delvist af sin
kirkegård, idet vestenden med hovedindgangen
ligger ved en lille forplads (jf. fig. 5), hvor gader
ne Hospitalsstræde, Kirkestræde og Klerkegade
løber sammen. Ved pladsen, der mod Klerkegade
er markeret ved en køreport i gulkalkede tegl
sten, ligger også den tidligere hospitalsbygning fra
1836, der nu rummer kirkens kontorer.
Det 0,8 ha store kirkegårdsareal er tilnærmel
sesvist L-formet; grunden er orienteret NNØSSV (herefter dog betegnet nord og syd). Mod
nord afgrænses kirkegården af et til Sundet stø
dende lavt, sumpet terræn, der har været anvendt
til græsning. Mod øst ligger Faaborg Sundskole,
mens der i syd er lav bebyggelse, gennem hvil
ken der ad strædet Feltens Rist er fodgængerad
gang til kirkegården. Kun arealet syd for kirken
anvendes til begravelser; arealet nord for kirken
er en nyere udvidelse udlagt som parkområde.
På den egentlige kirkegård, dvs. arealet syd for
kirken, er det vestlige (og ældste) afsnit udlagt til
urnegravsteder og urneplæner. Her er desuden
to bevaringsområder for historiske gravminder
(lapidarier). Det sydøstlige afsnit, der er udlagt
til kiste- og urnebegravelser samt fællesgrav, er
anlagt 1942 ved kirkegårdsinspektør J. Gravesen,
Svendborg. Urnebegravelser havde indtil da væ
ret henvist til Svendborg.64
Kirkegården hørte til det senmiddelalderlige
klosteranlæg, men kan have været anlagt allerede i
forbindelse med det ældre, fra 1396 kendte, †Hel
ligåndshus. Den omtales tidligst 1506, da klostret
fra byen overtog »then gadde, som løber fram for
ne
then Helleandsz closthers kyærgardh, till for ne
Helleandsz closthers forbederingh«.65 Der var tale
om en gade vest for kirkegården, vel omtrent
identisk med den nordre del af det nuværende
Kirkestræde, der indtil 1858 var udlagt som kir
kegård (jf. fig. 4).66 Udvidelsen af klostergrunden
har vel været betinget af den samtidige påbegyn
delse af klosterkirkens skib, opført o. 1505-15 (jf. s.
641). Kirkegårdens udstrækning i senmiddelalde
ren (efter vestudvidelsen 1506) angives formentlig
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i Resens kort o. 1677 (fig. 3), der viser kirkegår
den som et øst-vest-orienteret rektangulært areal
syd for kirken. I forbindelse med retableringen
af kirkens vestindgang 1857-58 (s. 666) var det
nødvendigt at anlægge en lille kirkeplads.Til dette
formål anskaffedes en lille del af den tilstødende
mark, den såkaldte ‘hospitalstofte’, der siden 1540
tilhørte Odense Hospital.67 Kirkegårdens vestlige
udstrækning indskrænkedes samtidig, idet Kirke
stræde blev ført igennem til den nye kirkeplads.68
Parkområdet nord for kirken er anlagt 1938 efter
plan af havearkitekt Poul Wad.69
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1539 fik byen brev på kirkegården sammen
med klosterkirken.41 Fra 1675, da den sidste be
gravelse fandt sted på kirkegården ved (†)Skt.
Nikolaj, var den byens eneste kirkegård. Efter
1671-taksterne kostede begravelse i den bedste
jord 4 mark, i de næstfølgende klasser hhv. 2 og
1 mark.70 Efter 1682 var der blot én takst, nedsat
til 1 mark 2 skilling for voksne og det halve for
børn.71 Begravelse i fattigjorden foregik uden
bekostning; denne lå østligt på kirkegården (jf.
fig. 4). For at placere en sten på kirkegårdens
grave betaltes 1 rigsdaler, mens et gravtræ eller

Fig. 5. Kirken set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the west.
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en gravramme takseredes til 2 mark.71 1697 blev
det forbudt borgerne på egen hånd at markere
gravene med kampesten.72 1802 blev kirkegår
den udvidet mod syd samt planeret og reguleret.
Indtil da havde den ifølge kirkeværge Hans Ka
ster i ‘umindelige tider været i den største uor
den’, hvorfor ‘adskillige var uvidende om, hvor
deres grave var at finde’. Kirkegårdens terræn
var ujævnt (med opklappede tuer), angiveligt
fordi ‘folk havde den uskik, at når de fik i sinde
at forbedre deres grave, tog de jord fra de la
vere steder at forhøje disse (tuerne) med’.73 Da
begravelser i kirken med forordningen af 1805
blev forbudt, undersøgtes muligheden for at ud
vide kirkegården mod nord, gennem overtagelse
af den såkaldte hospitalstofte. Jordsmonnet her
blev dog fundet for vådt til at egne sig til begra
velse, og i stedet anlagdes en assistenskirkegård
øst for byen (jf. s. 801).74 Da denne blev taget i
brug 1811, skulle begravelser på den gamle kir
kegård ophøre.75 Tyve år senere bortsolgte kir
keinspektionen de til kirken hjemfaldne grav
sten og planerede kirkegården.76 Da pladsen på
Gammel Assistens Kirkegård begyndte at blive
knap, blev det 1838 atter tilladt, mod dobbelt
betaling, at foretage begravelser på kirkegården
ved kirken.77
Hegnet mod Kirkestræde udgøres af en lav,
teglhængt mur af røde tegl, opført 1927.78 I syd
er en tilsvarende, men noget højere mur, også fra
1920’erne.79 Mod nord og øst er levende hegn
og trådhegn. †Hegn. Kirkegården var 1672 om
givet af en teglhængt mur på alle sider, hvoraf
kirken udgjorde den nordre (jf. fig. 3). Af mu
ren, der formentlig var senmiddelalderlig, stod
den søndre side ‘på hæld’.80 Efter udvidelse og
regulering 1802 var kirkegården mod vest heg
net af en teglstensmur, der flugtede med kirkens
vestgavl, mod syd og øst af et stengærde (jf. fig.
4).81 Det østlige stengærde, der flugtede med
korets østgavl, blev 1837 fundet at stå på ‘en af
røde mursten bestående mur’ af samme tykkelse
som resterne af en nedbrudt mur ved koret.82
Ved kirkegårdens indskrænkning 1858 til fordel
for Kirkestrædes nordlige forlængelse blev kir
kegårdsmuren stående vest for gaden, mens der
sattes stakit om den reducerede kirkegård. På

nordsiden af kirken afgrænsede et stakit kirkens
areal fra de tilstødende haver og græsningsom
råder.83 Forpladsen hegnedes 1858 af en pudset
teglstensmur,84 der senere blev gennembrudt ved
Klerkegade, hvor der 1921 blev opført en portal
med to spidsbuede fodgængerindgange (uden
fløje).85 Forpladsens nuværende adgangsforhold
etableredes 1938.
Indgange. I Kirkestræde findes hovedindgan
gen, en køreport samt en fodgængerlåge, begge
fra 1927 og med fløje af gråmalet smedejern.86
Køreporten flankeres af to ældre granitpiller med
indhuggede initialer »DF« (i nord) og »SD« for
hhv. sognepræst David Rasmussen Fog (17641805) og byfoged Samuel Dedlau (1730-1802).
†Indgange. Resens kort (fig. 3) giver indtryk af, at
der o. 1677 var tre indgange til kirkegården, hhv.
fra Klosterstræde, det nuværende Kirkestræde og
Feltens Rist. Som †hovedindgang tjente antage
ligt den på Resens kort viste sydvendte indgang
fra Kirkestræde. Den var ifølge en synsforretning
1672 en muret port.80 1720 opmuredes her en
ny kirkeport.87 I forbindelse med reguleringen af
kirkegården blev den nedbrudt 1803 og erstat
tet af en ny port bestående af tre granitpiller med
‘stakitport og låge’.88 1858 henlagdes hovedind
gangen til det nuværende sted, og to af pillerne
genanvendtes (jf. ovf.).89 †Indgangen fra Kloster
stræde, hvis beskaffenhed ikke kendes, forandre
des 1696, da der i dens sted opførtes et hospital (se
ndf.). Herved sløjfedes den hidtidige indgang, dog
var der adgang til kirkegården gennem hospitalet
(jf. fig. 3, 4).90 Indgangen fra strædet Feltens Rist,
hvis navn vidner om den †kirkerist, der skulle
holde byens husdyr ude af kirkegården, sløjfedes
1862.91 Da var risten for længst borte; 1832 om
taltes blot ‘den låge som kaldes Feltens Rist’.92
Bygninger på og omkring
kirkegården.
Et kapel blev 1896 opført efter tegning af arkitekt
Aage Langeland-Mathiesen.93 Den pyntelige ny
gotiske bygning af røde normalsten i krydsskifte
har spidsbuede vinduer og fladbuet vestindgang
med korsprydet spidsbuet spejl; stik og gesimser
ledsages af savskifter. Gavlene, hvoraf den vestre
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smykkes af en korsblænding, er muret i strøm
skifter og har glatte kamme med fod- og top
tinder. Sadeltaget er belagt med skifer. I kapellets
hvidkalkede indre blev der 2009 indrettet køle
faciliteter, hvorved der mod østgavlen blev opført
et lille maskinhus af træ.
†Klostrets bygninger. Kirken har udgjort sydflø
jen i et flerfløjet anlæg, som blev nedrevet o. 1600
(jf. ndf.). Kun dele af en †østfløjs sydgavl samt en
†korsgang, der ved opførelsen af skibet o. 150515 blev projekteret langs dets nordside men un
dervejs i byggeriet blev omdannet til sideskib, er
endnu delvist bevaret (s. 641 ff.).
Klosterfløjenes antal og udstrækning er kun
sparsomt kendt, men spor på korets nordfacade
angiver placeringen af en †østfløj med en kort
†forbindelsesfløj til den projekterede †kors
gang. Eksistensen af en †vestfløj antydes des
uden på skibets nordfacade og vestgavl. 1895 og
1966 blev partier af østfløjen og forbindelses
gangen yderligere påvist arkæologisk i en række
grøfter; ved undersøgelsen 1966 blev desuden
påvist fundamenter nord for koret fra yderligere
bygninger, hvis udstrækning ikke kan fastslås (s.
661 ff.).94
†Klosterbygningerne efter reformationen. Niels Ham
mer, borger i Faaborg, købte 1549 for 300 mark
af Odense Hospital et stenhus ‘sønden op til den
indgang der var til klostret’.95 Forstanderne for
Odense Hospital fik 1579 tilladelse til at sælge
to stenhuse, hvoraf det ene blev angivet at ligge
‘i klostergården’.96 Ifølge Aage Fasmer Blomberg
var der tale om klostrets østfløj.97 1629 fæstede
Maren Nielsdatter af Odense Hospital en jord,
‘som det gamle stenhus tilforn påstod, liggende
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norden og vesten op til kirken’. Dette hus kunne
ifølge Fasmer Blomberg kun have været klostrets
vestfløj. I de følgende år fæstede Maren Niels
datter stadig ‘det gamle stenhus, er nu en have
liggende norden og vesten op til kirken’.98 1671
omtales en abildhave sammesteds, muligvis iden
tisk med en meget stor, gammel frugthave der
fandtes vest for kirken indtil o. 1900.99
	Byens †latinskole lå 1672 i kirkegårdens syd
vestlige hjørne (jf. fig. 3).80 Om den har ligget
her siden grundlæggelsen 1523,100 er uvist. Ejler
Rønnow til Hvidkilde skænkede 1551 tre ørter
byg af en gård i Olmerore (Ulbølle Sogn) til un
derhold af skolemesteren og en ‘fattig, faderløs
pebling’. Samme gård havde tidligere tilhørt Vor
Frue Alter i (†)Skt. Nikolaj (s. 780).101 Anne Ro
senkrantz til Søholm gav 500 rigsdaler i 1616,
mens Jørgen Hvedholm 1631 gav 100 rigsda
ler til underhold af en discipel.101 Biskop Jacob
Madsen beskrev 1588 skolebygningen som lille
og med ‘tag’, dvs. rør- eller stråtækket.102 Ved en
synsforretning 1672 blev det syv fag lange hus
fundet brøstfældigt; 1697 var det opført ‘af ny’.103
Latinskolen nedlagdes 1740, hvorefter skolens
fundatser overførtes til latinskolen i Odense.104
Den danske skole holdt til i bygningen indtil
dens nedrivning 1773-74; materialerne genan
vendtes til degnens bolig.105
Et †hospital med plads til otte personer stiftedes
1696 af borgmester Jacob Jørgensen.101 Bindings
værkshuset lå ved kirkens sydvestlige hjørne, uden
for kirkegården, og var sammenbygget med kirke
gårdsmuren (jf. fig. 4). 1836 flyttede hospitalet til
en ny grundmuret bygning vest for kirkegården,
opført af murermester Jørgen Hansen Lang.106
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Fig. 6. Korets østgavl (s. 622 ff.). Plan, snit set mod nord og opstalt 1:150.Tegnet af Charles
Christensen 1911. – East gable of chancel.

BYGNING
Kirken blev påbegyndt kort efter klostrets oprettelse
1477 med opførelsen af et kor med tresidet østgavl, der
kom under tag o. 1490. O. 1505-15 blev koret sluttet til
et stort basilikalt skib, som blev planlagt med kun side
skib mod syd. Tidligt i byggeriet blev denne plan imid
lertid opgivet til fordel for et tredelt skib, da en påbe
gyndt †korsgang langs dets nordside blev integreret som
et nordre sideskib. Skibet blev først endelig overhvælvet
1681, hvorved det blev ombygget til en pseudobasilika.
Kirken har udgjort sydfløjen i et flerfløjet anlæg, der
med undtagelse af genanvendte partier af en †korsgang

blev nedrevet o. 1600. Klosterfløjene er kun sparsomt
kendt, men fra murværksspor på kirken samt arkæolo
giske undersøgelser kendes en †østfløj, en kort †for
bindelsesfløj samt en †vestfløj; †østfløjens planudlæg
ning antyder en planlagt ombygning af koret.
1857-58 gennemgik kirken en stor veldokumente
ret restaurering under ledelse af bygningsinspektør C.
Møller, Odense. Et omfattende restaureringsforslag fra
1902, udarbejdet af arkitekt N. P. Jensen, Odense, blev
ikke realiseret. Kirkens orientering har en stærk afvi
gelse mod syd.
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b

a

Fig. 7a-b. a. Plan. b. Udsnit af øvre plan. 1:300. Målt af Rolf Graae og Erling Jessen 1971, suppleret og tegnet af
Thomas Bertelsen 2013. – a. Ground plan. b. Detail of upper floor plan.

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 8a-d. Aksonometrisk rekonstruktion af fire stadier i kirkens
bygningshistorie 1:500. a. O. 1490. Koret er opført. b. O. 150515. Skib med †korsgang langs nordsiden er under opførelse. c. O.
1505-15. Skibet er opført. Klosterfløjenes anslåede placering er
markeret ved prikning. d. 1681. Skibet er ombygget til pseudo
basilika. Tegnet af Thomas Bertelsen 2013 – Axonometric recon
struction of four stages in the construction history of the church. a. C.
1490. The chancel has been built. b. C. 1505-15. Nave with cloister
along the north side during construction. c. 1505-15.The nave has been
built.The estimated placing of the monastery wings is marked by dots. d.
1681.The nave has been rebuilt as a pseudobasilica.

a

b

KORET
Plan og opbygning. Koret, som dendrokronologisk
dateres til o. 1490 (jf. s. 676, fig. 8a), er opført på
en mod øst let skrånende grund og udlagt over

to næsten kvadratiske fag med tresidet østgavl (fig.
7). Polygonens nordre side blev forstyrret ved op
førelsen af klostrets †østfløj (jf. s. 661), men af de
bevarede partier fremgår, at den er uregelmæssigt
vinklet med en let forskydning mod nord. Udven

koret
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c

d

digt markeres hjørner og de enkelte fag af stræbe
piller, som kun er udeladt mod nord, hvor kloster
fløjen skulle tilsluttes.Ved opførelsen af †østfløjen
blev polygonens nordre stræbepille nedhugget
men ses i facaden som en forstyrrelse (fig. 12).

Som den modsvarende pille har denne formentlig
været vinklet diagonalt på muren, mens polygo
nens to østvendte piller er orienteret ret mod øst.
Omstændigheder i byggeriet taler for, at koraf
snittet er blevet afkortet mod vest ved opførelsen

40*
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Fig. 9a. Længdesnit 1:300 set mod nord.
Målt af N. P. Jensen 1902, suppleret og
tegnet af Thomas Bertelsen 2013 – Longi
tudinal section, looking north, 1902.

af skibet o. 1505-15. En højtsiddende blændet
dør i korets nordmur, som ses fra trappehuset (fig.
130, s. 656 f.), er således delvist placeret ud for

den yngre triumfmur og er dermed uforenelig
med korets nuværende indretning. Hertil kom
mer to hvælvforlæg på korets nordfacade, som

koret
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Fig. 9b. Tværsnit 1:300 gennem skibet set
mod øst. Målt af N. P. Jensen 1902, sup
pleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2013
– Cross-section through nave looking east.

synes disponeret til et længere murstræk (jf. s.
661). Formentlig er der blot tale om en let af
kortning i forbindelse med nybyggeriet.
Materialer og teknik. Facaderne, som er rejst di
rekte over granitfundamentet, dækkes af tykke
kalklag, men oprindelige partier ses på polygonens
nordside, som i overgangen til klostrets †østfløj
står beskyttet i et hulrum, hvortil der er adgang
fra loftet (fig. 134, s. 661 f.). Dertil kommer et
mindre facadeudsnit, der er skjult bag nordsidens
yngre trappehus (fig. 129). Heraf fremgår, at koret
har stået med blanke mure af røde teglsten i mun
kestensformat, iblandet spredte mørkbrændte sten.
Over hvælvet er bagmuren i uregelmæssigt mun
keskifte med ujævn fugebehandling; murkronen
dannes her af et rulskifte over en bort af rulstillede
bindere, der veksler med kantstillede løbere.107
Da nordsiden af polygonen over loftet er blevet
nedrevet og efterladt som en rå gennembrydning
(jf. s. 661), ses, at koret er opført som en kassemur
med kerne af kamp og teglaffald, nedstøbt i mør
tel (fig. 13).
Facaderne har oprindeligt stået med åbne stil
ladshuller, som i begyndelse af 1900-tallet endnu
fandtes mod øst og nord; disse er siden lukket
(fig. 38, 17b).

Mod øst afsluttes korets sadeltag i en oprinde
lig tresidet helvalm (jf. s. 673), som slutter sig til
murkronens falsgesims. Den nuværende gesims
er muligvis fra nyere tid, men bag nordsidens
trappehus ses et parti af en tilsvarende oprindelig
gesims, der formentlig har været højere end det
ene bevarede skifte (fig. 129). Også stræbepiller
ne, som afsluttes umiddelbart under murkronen,
har falsgesims; som pillernes hulteglstækkede
skråtage er disse fra nyere tid.
Under gesimsen har sydfacaden fire små skråt
stillede skjoldblændinger, to i hvert fag, mens po
lygonens øst- og sydfacade hver har én; blændin
gerne har meget vel været bemalet med våbener
for klostrets bygherre og donatorer.108
Døre. Fordelt i to rækker over hinanden har ko
rets nordmur fem døre, som har ledt til klosterets
†østfløj samt til den tilstødende korte †forbindel
sesfløj (fig. 7, 11-12, 131, s. 661 ff. ). Alle er blæn
det, og deres funktion kan kun delvist udredes.
Omstændigheder taler dog for, at de to østligste
er samtidige med den yngre klosterfløj, mens de
øvrige er oprindelige.109
Det østligste fag har nederst en dør, som ved
opførelsen af †østfløjen har ført til dennes 1.
stokværk. Åbningen, som formentlig ved fløjens
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Fig. 10. Korgavlen set fra sydøst (s. 622 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chancel
gable seen from the south east.

nedrivning er lukket med teglsten i munkestens
format i murens fulde bredde, har fladbuet halv
stensstik mod begge sider; indvendigt er dens
østre del ødelagt af et epitafium (nr. 3).

Umiddelbart herover, med en let forskydning
mod øst, ses indvendigt en dør til †østfløjens 2.
stokværk, mens der i korets vestligste fag er to
tilsvarende døre mod den korte †forbindelses

koret
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Fig. 11. Nordfacade af korets vestligste fag, set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – North facade of westernmost
bay of the chancel, seen from the north.

fløj, som har strakt sig mellem nordre sideskib og
†østfløj (jf. s. 661 ff.). Alle er dækket af et flad
buet halvstensstik; i facaden er indfatningerne sat
af rundede sten (fig. 11-12).
De tre højtsiddende døre, som senest må væ
re blændet ved nedrivningen af de tilstødende
†klosterfløje, er lukket med tynde mure i flugt
med bagmuren, så de udvendigt står som dybe
nicher. Heraf fremgår, at de to yderste er ført ret
igennem muren, mens den midterste dækkes af

tre aftrappede, fladbuede stik og derved må have
haft trappeløb i murlivet. Den kalkede bagmur
har ingen spor af dørenes videre forløb, men den
vestligste har meget vel ført til et †lektorium der
fandtes i korbuen indtil 1776-77 (jf. s. 711), mens
den midterste dør kan have ledt til gulvet.
Vestligst i det vestlige korfag har nordmuren
endnu en dør, som ses fra trappehuset ved nordre
sideskibs østgavl; herfra ses den snævre dør med
fladbuet halvstensstik og halvstensfals, yderst med
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Fig. 12. Nordfacade af korets østligste del med parti af †østfløjens sydgavl (s. 661 ff.), set fra nordvest. Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – North façade of the easternmost part of the chancel with an area of the south gable of the †east wing

rundet, inderst med affaset kant (fig. 130). Døren,
som er blændet med røde teglsten i munkestens
format, kan være tiltænkt et †lektorium, men da
den allerede blev sløjfet ved overhvælvningen
af koret, må denne plan hurtigt være opgivet.110
Når der i trappehuset omhyggeligt er levnet

plads til døren, må den dog være tiltænkt en rolle
ved skibets opførelse o. 1505-15; muligvis var det
da hensigten at genanvende den som opgang til
loftet (s. 656 f.).
En smal dør i sydmurens østligste fag er antage
ligt fra nyere tid (jf. s. 672).

koret
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Fig. 13. Korpolygon ved sammenstødet med klosterets †østfløj set fra korloftet mod nordøst (s. 622, 661 ff.). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – Chancel polygon where it meets the east wing of the monastery, looking north east from the chancel
loft.

Vinduer. Koret oplyses af fem vinduer, tre i kor
polygonen samt ét i hvert af sydmurens to fag.
Ret mod øst udfyldes gavlen af et stort vindue
med spidsbuet halvstensstik; den blændede lys
ning er før 1859 lukket med teglsten i munke
stensformat (fig. 6, 10, 133). Ud- og indvendigt
ledsages åbningen af en dobbeltfals, hvis inderste
led har øget dybde i forhold til det ydre. Falsene
har affaset kant, mod koret er det inderste led dog
rundet.
Lysningen har bevaret oprindeligt stavværk,
som helt enkelt inddeler den i fire lodrette felter.
De tre kvartstensbrede stave er retkantede med
undtagelse af den nedre tredjedel, som har run
det forkant; indvendigt er denne nedre del af de
yderste stave borthugget.

Også vinduerne i korpolygonens diagonale
mure har blændet lysning; den vestre del af det
nordre vindues yderside er yderligere ødelagt ved
opførelsen af klostrets †østfløj (jf. s. 661 ff.).111
Dette vindues tilmuring af røde teglsten i mun
kestensformat må senest være udført ved fløjens
tilkomst; det søndre var lukket 1859 (fig. 16a). De
to vinduer er identiske med korets sydvinduer,
hvis spidsbuede lysninger har ind- og udvendig
halvstensfals med rundet kant. De meget dybe
lysninger antyder, at endnu en fals har eksisteret
(jf. s. 648).
Hvælv. Korets to fag dækkes hver af et kryds
hvælv, mens polygonen har tredelt hvælv. Ved
hvælvslagningen bliver den vestligste dør i korets
nordmur sløjfet (jf. s. 627 f.). Hvælvene hviler i
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Fig. 14. Korets indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chancel interior looking east.

ydermurene over vægforlæg, mens der mod tri
umfmuren, som er samhørende med skibet, er en
bred spidsbuet skjoldbue. Halvstensribberne er
ligesom de bredere spidsbuede gjordbuer retkan
tede, mens de puklede halvstenskapper har silde
bensmurede rygninger.
I polygonen udspringer den nordre ribbe i
sammenstødet mellem nord- og østmuren, mens
den søndre tilsvarende er placeret med en nordlig
forskydning på ca. 70 cm. Denne afvigelse kan
tilskrives den tresidede korafslutnings uregelmæs
sige planudlægning (jf. s. 622).
Et mindre hul vestligst i det vestre hvælvs
vestkappe kan være et klokkerebshul med relation
til skibets tagrytter, der formentlig indeholder
dele fra et middelalderligt †messeklokkespir (s.
667). Andre huller i kapperne er nyere lampe
huller.

Nicher. Koret har flere vægnicher, hvoraf tre er
indsat i østmuren og dækkes af fladbuede halvstens
stik med prydskifte af løbere (fig. 132). De to nord
ligste er intakte, ca. 127×75 cm, mens den søndre
ved indsættelsen af et skab er forlænget nedad til
i nyere tid (jf. s. 720).112 I polygonens sydvæg ses
en tilsvarende blændet niche, som kan have haft en
pendant mod nord, der ikke fremstår i den glatpud
sede mur. I denne side har koret østligst i det østlig
ste fag haft yderligere en fladbuet niche, ca. 55 cm
bred, som er lukket med teglsten i munkestensfor
mat. En tilsvarende har formentlig eksisteret mod
syd men er sekundært omdannet til en smal dør,
med genanvendelse af fladbuestikket (jf. s. 672).
Fig. 15. Skibets østgavl, set fra sydøst. Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – East gable of the nave, seen from the
south east.

koret
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Fig. 16a-c. Plan, snit og facadeopstalt, skitser. 1:300. a. Plan. b. Snit set mod øst. c. Vestfacade. Tegnet af C. O.
Zeuthen 1859. – Plan, section and facade elevation. a. Plan. b. Section looking east. c.West facade.
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Fig. 16d-e. Snit og facadeopstalt, skitser. 1:300. d. Snit set mod nord. e. Nordfacade. Tegnet af C. O. Zeuthen
1859. – Section and facade elevation. d. Secton looking north. e North facade.
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Fig. 17a-c. Plan og facadeopstalter. 1:300. a. Plan. b. Østfacade. c.Vestfacade. Målt og tegnet af N. P. Jensen 1902. –
Plan and facade elevations. a. Plan. b. East facade. c.West facade.
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Fig. 17d-e. Facadeopstalter. 1:300. d. Nordfacade. e. Sydfacade. Målt og tegnet af N. P. Jensen 1902. – Facade eleva
tions. d. North facade. e. South facade.
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Fig. 17f-g. Snit. 1:300. f. Snit set mod nord. g. Snit set mod øst. Målt og tegnet af N. P. Jensen 1902. – Sections. f.
Section looking north. g. Section looking east.
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SKIBET
Plan og opbygning. Koret fik ifølge dendrokrono
logiske undersøgelser tilføjet et stort basilikalt
skib mod vest o. 1505-15 (fig. 8b-c). Byggeriet
kan derved knyttes til klostrets erhvervelse af en
gade vest for kirkegården 1506 (jf. s. 612).
Fra loftet ses, at skibets østgavl omslutter korets
langmure, som ved nybyggeriet må være let for
kortet (fig. 7, jf. s. 623 ff.).113
Skibet er udlagt som et fire fag langt basilikalt
langhus. Sideskibene er disponeret med rektan
gulære fag, mens fagene i midtskibet er næsten
kvadratiske. Udvendigt markeres de enkelte fag af
stræbepiller; den østligste pille på nordre sideskib
er borthugget før 1859 men ses som en forstyr
relse i facaden (fig. 16e, 19). På gavlene er pillerne
udeladt, men den omtrentlige overgang mellem
midtskib og søndre sideskib markeres mod vest af
et †trappehus (s. 657 ff.).
Pillernes taktfasthed brydes kun mod nord,
hvor 4. pille fra øst er forskudt ca. 2 m mod vest i
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forhold til hvælvenes fagdeling (fig. 7). Da pillens
stærkt uregelmæssige front tydeligvis er behug
get, må forskydningen ses i lyset af, at pillen ud
gør resterne af et længere murforløb, formentlig
den østre langmur i klostrets †vestfløj. Til denne
fløj må også sideskibets vestligste, ligeledes be
huggede pille relateres foruden en fortanding på
skibets vestgavl i forlængelse af nordre sideskibs
ydermur (fig. 22, 36, jf. s. 664).Ved behugningen
af de to piller er der formentlig blot fjernet en
fortanding, hvorved de frem til opførelsen af flø
jen, må have fremstået som stræbepiller (fig. 8b).
Da skibet både arkitektonisk og murteknisk
fremstår som et helstøbt byggeri uden synlige
spor efter længerevarende byggefaser, må det an
tages at være opført i én støbning. Adskillige for
hold angiver dog, at nordre sideskib ikke var plan
lagt som en del af skibet, der indledningsvist må
være disponeret alene med sideskib mod syd.114
Denne planudlægning, hvor sideskibet fravælges
mod klostergården, kendes fra adskillige danske
tiggerklosterkirker, eksempelvis Århus Vor Frue
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(DK Århus 1060 ff.) og Svendborg Franciska
nerkloster (DK Svendborg 543 ff.).Vurderet ud fra
murværksspor blev nordre sideskib i stedet påbe
gyndt som en †korsgang i to stokværk, der skulle
strække sig langs skibets nordside. Planen, der er
uforenelig med skibets nordre højkirkemur, er
dog allerede under byggeriet blevet opgivet til
fordel for et regulært sideskib.115 Da sideskibets
stræbepiller ikke konsekvent følger korsgangs
byggeriets fagdeling antydes, at pillerne først er
tilkommet efter planændringen, men alle synes at
være i forbandt med sideskibsmuren.116
Det er ligeledes tænkeligt, at det store skib
skal opfattes som første etape af en mere omfat
tende, men opgivet ombygning af kirken. Således
strækker korbuen sig højt op over hvælvene i det
lavere kor, der følgelig måtte ombygges eller er
stattes; denne planlagte ændring fremgår også af
†østfløjens bevarede sydgavl (fig. 4b, 9a, jf. s. 661
ff.).

Materialer og teknik. Hele skibet, hvis mure er
rejst direkte over et granitfundament, har oprin
deligt stået med blanke facader, der endnu ses på
den øvre del af højkirkemurene, der 1681 blev
skjult under sideskibenes skråtage (fig. 27, 42, jf.
s. 664). Murværket er her udført af røde teglsten
iblandet spredte mørkbrændte sten, lagt i polsk
skifte. Stedvist ses uregelmæssigt munkeskifte,
navnlig i nordre sideskib der blev påbegyndt
som †korsgang. Fugerne er udført med en mør
tel, som stedvist indeholder store koncentratio
ner af knuste hjertemuslinger og er strøget med
skarpryggede og skråtskårne profiler.
Facaderne har stået med åbne stilladshuller, som
blev lukket på vestgavlen 1858 (jf. s. 666).76 End
nu 1905 var også nordfacadens åbne, men de er
siden udmuret (fig. 38).
†Påbegyndt korsgang. Nordre sideskib er plan
lagt som en korsgang i to stokværk, der imid
lertid blev opgivet før byggeriets afslutning. I de

Fig. 18. Blændede cirkelvinduer i nordre sideskibs bagmur set mod nordøst (s. 645). Foto Arnold Mikkelsen 2012.
– Bricked-up circular windows in the back wall of the north side aisle, looking north east.
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Fig. 19. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the north.

kalkede mure er det ikke muligt at afgøre, hvor
fremskredent byggeriet var ved opgivelsen samt
korsgangens præcise udstrækning, men vurderet
ud fra detaljer har den omfattet hele det senere
sideskib, som ved planændringen var afsluttet op
til murkronen.
Døre og arkader. Begge korsgangens stokværk
har haft adgang fra øst, i det senere sideskibs øst
gavl, hvorfra der via den korte †forbindelsesfløj
langs koret har været adgang til †østfløjen (s. 661
ff.). Begge indgange er blændet men udvendigt
bevaret som nicher; de søndre vanger er dog
skjult af skibets lidt yngre trappehus (fig. 7, 20,
s. 656 f.). Den nederste dør, hvis niche i bag
muren anes som et fladbuet omrids, har mod øst
spidsbuet halvstensstik og dobbelt halvstensfals.
Det yderste og inderste led er affaset, mens det
midterste har rundet kant.
Ovenover har en bredere åbning, der har ka
rakter af en arkade, ført til korsgangens øvre
stokværk. Åbningen er mod begge sider rund

buet, mod øst med halvstensstik ledsaget af en
halvstensfals, der yderst har affaset, inderst rundet
kant; indvendigt anes kun åbningens omrids.
Til korsgangens nedre stokværk har der yderli
gere været adgang fra nord, via sideskibets senere
norddør vestligst i 3. fag fra øst. Døren er blændet
med teglsten i munkestensformat, men i faca
den, hvor den danner en niche, er den identisk
med døren i østgavlen (fig. 20-21). I bagmuren
ses omridset af en bred dørniche med spidsbuet
halvstensstik.
Umiddelbart over denne dør, let forskudt mod
øst, har der yderligere været planlagt en indgang
til korsgangens øvre stokværk (fig. 21); også den
ne har karakter af en bred arkade. Mens den kun
anes i bagmuren, er den i facaden bevaret som
en rundbuet niche med rundbuet halvstensstik.
Vanger og bueslag har affaset kant.
Indgangene til det øvre stokværk må være
blændet ved korsgangens opgivelse, mens funkti
onsperioden for de nedre døre har været længe
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Fig. 20. Nordre sideskibs østgavl (s. 643) med trappehus i hjørnet mod koret (s. 656 f.), set
fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – East gable of the north side aisle with stairwell in
corner towards the chancel.

skibet

re. Norddøren var tilmuret 1859 (fig. 16a), men
stod formentlig åben 1838, da en dørfløj blev
udført til ‘den nordre side af kirken’.68 Den østre
dør til korsgangens nedre stokværk har meget
vel være i brug frem til klostrets nedrivning o.
1600; trappehuset, der er samhørende med ski
bet, blev således opført under hensyn til indgan
gen (jf. s. 656).
En højtsiddende blænding vestligst på nordfaca
den, i sideskibets 4. fag fra øst, må også relateres
til tiden før opgivelsen af korsgangen (fig. 37).
Da den spidsbuede og halvstensfalsede blænding,
hvis østre side er forstyrret af et nyere vindue, er
placeret ud for klostrets †vestfløj, må den være
tiltænkt en rolle i denne fløjs indre (jf. s. 664).
Vinduer. Den nedre korsgang skulle oplyses af
cirkulære vinduer, hvoraf fire er bevaret i murens
to østligste fag; vinduerne er delvist ødelagt af
yngre vinduer (fig. 17a, 18, 21, jf. s. 672 f.). Et
femte vindue i sideskibsmurens 3. fag fra øst er
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formentlig udslettet ved restaureringen 1857-58
men gengivet af C. O. Zeuthen 1859 (fig. 16e,
jf. s. 666). Lysningerne er blændet med teglsten
i munkestensformat, men ses ind- og udvendigt
som nicher omgivet af halvstensstik med affaset
kant.117
Cirkelvinduer hører til de absolutte undtagel
ser i dansk gotik med kun enkelte kirkelige pa
ralleller, eksempelvis Helsingør Skt. Olais Trefol
dighedskapel fra o. 1470 (DK Frederiksborg 31 ff.).
Regionalt har cirkelvinduerne i Faaborg Hel
ligåndsklosterkirke heller ikke paralleller, men de
blændede lysninger kan have været forbillede for
den meget konsekvente brug af cirkelblændinger
ved ordenens kloster i Randers. Denne afhæn
gighed antyder, at cirkelvinduerne blev lukket og
omdannet til blændinger straks ved opgivelsen af
korsgangen (jf. s. 661).
Intet antyder at korsgangens øvre stokværk har
haft vinduer, som kan være helt udslettet af de

Fig. 21. Nordre sideskibs 3. fag fra øst, set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Third bay from the east in the north
side aisle, seen from the north.

646

faaborg · helligåndskirken

nuværende fra 1857-58 (jf. s. 666). Det er dog
muligt, at dette stokværk i stedet skulle oplyses
fra midtskibet, hvortil der kan være planlagt ar
kader. Korsgangens 2. stokværk kan derved have
været tiltænkt en rolle som dels korsgang, dels
hævet sideskib, tilsvarende †Dominikanerkloster
kirken i Holbæk (DK Holbæk 2845 ff.) og for
mentlig også Helligåndsklosterkirken Randers
Skt. Morten (jf. s. 661).
Hvælv. Indvendigt i nordmuren, ud for side
skibets to østligste fag, ses tydelige konturer efter
fire borthuggede hvælvforlæg, som hver indram
mer et cirkelvindue (fig. 18). Forlæggene, som

kan være helt udslettet på væggens vestligste del,
angiver, at korsgangens nedre stokværk skulle
hvælves, men da de lavtsiddende hvælv ikke er
forenelige med den nordre højkirkemurs høje
arkader, kan planen ikke være realiseret.
Sideskibene har på langmurene høje stræbepil
ler, som i nyere tid er forsynet med hulteglstæk
kede skråtage over falsgesims. Murkronerne er
ligeledes afsluttet af falsgesimser, formentlig fra
nyere tid. Gavlene afsluttes af gavltrekanter, der
ved skibets ombygning til pseudobasilika 1681
blev forhøjet (s. 664). Deres oprindelige trappe
kam markeres dog i både facade og bagmur af

Fig. 22. Fortanding på vestgavlens nordre del efter formodet †vestfløj (s. 664), samt
sideskibets vestvindue (s. 648), set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Toothing on
the northern part of the west gable after a presumed †west wing, and window in the northern
side aisle, seen from the west.

skibet

Fig. 23.Vindue i søndre sideskibs vestgavl set mod sydvest (s. 648). Foto Arnold Mik
kelsen 2012. – Window in west gable of southern side aisle looking south west.
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et let udkraget skifte med affaset underkant (fig.
5, 24, 43). Med undtagelse af nordre sideskibs
glatte østgavl, som må have været delvist skjult
bag †forbindelsesfløjen langs koret (s. 663 f.), har
hvert gavlfelt fladbuede højblændinger; på søndre
sideskibs vestgavl har et †trappehus strakt sig op
i dekorationens nedre del, der først blev tilføjet
1857-58 (jf. s. 666).
	Blændingernes bueslag ledsages af et let frem
springende bryn; en iøjnefaldende detalje der
genfindes på midtskibets gavle (jf. s. 648) samt i
andre senmiddelalderlige gavl- og facadedekora
tioner på Vestfyn, eksempelvis tårnene i Brende
rup (Vends Hrd.), Hårby og Kærum (Båg Hrd.)
samt på våbenhuset i Assens Vor Frue.118 Også i
disse byggerier er brynene skabt ved en udkrag
ning af buestikkenes prydskifter, og originalite
ten i detaljeringen taler for, at de skal tilskrives
samme bygmester, der efter den mest omfattende
dekoration kan benævnes Faaborg-mesteren.119
I Faaborg kan sideskibenes enkelte kamme op
rindeligt have haft små, diagonalt placerede pi
nakler, tilsvarende midtskibet, hvilket også ken
detegner flere af mesterens øvrige arbejder. Ved
forhøjelsen af gavlene blev pinakelmotivet genta
get på de nye kamme (jf. s. 664).
Døre. Nordre sideskib har to døre, dels i øst
gavlen, dels vestligst i 3. fag fra øst. Begge må
henføres til den påbegyndte †korsgang, hvori si
deskibet har oprindelse, men blev i tiden efter
bibeholdt som indgange (jf. s. 643 ff.).
1677 var der yderligere i søndre sideskib en dør
som ikke har efterladt spor (fig. 3). Indgangen har
formentlig været placeret i det vestligste fag, men
blev ved restaureringen 1857-58 erstattet af et
vindue; dørens alder er uvis (jf. s. 666).
Vinduer. Søndre sideskibs langmur har i de tre
østligste fag ét stort vindue med spidsbuet halv
stensstik. Mod begge sider har vinduerne halv
stensfals, yderst affaset, inderst rundet. I lighed
med korets vinduer antyder de dybe lysninger, at
endnu en fals kan være fjernet (jf. s. 629).
At dette er tilfældet fremgår af to vinduer, som
oplyser de to sideskibe fra vest; begge blændet i
lysningen med teglsten i munkestensformat (fig.
5, 23). Mod syd er vinduet identisk med de øvrige
sydvinduer men har i lysningen en fortanding til

en fjernet eller aldrig realiseret fals. Af hensyn til
et udvendigt †trappehus er vinduet smallere end
det tilsvarende vindue mod nord, der også har en
åben fortanding i lysningen. Mod sideskibet er
dette vindue dobbeltfalset, to affasede led med et
mellemliggende rundet, og adskiller sig derved
fra vinduerne i søndre sideskib. Denne variation
kan tillægges, at det høje vindue må være yngre
end de øvrige, etableret efter opgivelsen af den to
stokværk høje †korsgang i nordre sideskib.
For at harmonisere skibets vestfacade blev til
muringen i det nordre sideskibsvindue ved re
staureringen 1857-58 indsnævret til samme bred
de som det tilsvarende vindue mod syd (fig. 7, 22,
s. 666).
Om nordre sideskib har haft andre vindue end
gavlvinduet er uvist (jf. s. 645 f.), men muligvis
har det været uoplyst af hensyn til en realiseret
eller planlagt korsgang langs ydersiden. Sideski
bets nuværende nordvinduer stammer fra restau
reringen 1857-58, hvor der også blev indsat et
vindue i søndre sideskibs vestligste fag (jf. s. 666).
Da et vindue på kirkens nordside blev stormska
det 1852, har disse vinduer dog erstattet ældre (jf.
s. 672 f.).53
Midtskibet. Begge gavltrekanter er stærkt be
slægtet med sideskibenes og må som disse rela
teres til Faaborg-mesteren (jf. fig. 5, 15, 24, 136,
s. 648). Hver har 15 kamtakker; mod nordøst er
kammen ommuret i nyere tid og belagt med røde
vingetegl (jf. s. 666). De øvrige er vandret afslut
tet med et let udkraget skifte med affaset under
kant, hvorpå der er rejst små rudestillede pinakler.
Gavlfelterne har syv slanke blændinger kronet af
udkragede bryn, der hver afsluttes af tvillingebuer
med kort hængestav; bueslagene har fladbue eller
spærstik. Mod øst har blændingerne hævet fod
linje, der omtrent følger korets sadeltag.
Hver gavl har en smal glug i den midterste
blænding. Mod øst er en mindre retkantet åbning
placeret i blændingens øvre del, mens en større,
fladbuet åbning, der tilsvarende blændingerne er
kronet af et bryn, mod vest er indsat i blændin
gens nedre del. Højkirkemurenes kroner ledsages
af en falsgesims, formentlig fra nyere tid.
I den østre gavltrekant er indsat en høj og bred
aflastningsbue, som stabiliserer gavlen over korbu
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Fig. 24. Blændingsdekorationer på skibets vestgavl (s. 646 ff.). Opstalt og detaljer 1:100. Tegnet af Charles Chris
tensen 1911. – Recess decorations on west gable of nave. Elevation and details.

en. I det ydre strækker den sig delvist over korets
tagflader men ses i øvrigt fra loftsrummet som et
halvstensfalset spidsbuet helstensstik (fig. 15, 26).

Under bueslaget har gavlen i nordsiden en gen
nemløbende dør med fladbuet halvstensstik, som
forbinder midtskibets og korets loft (fig. 25).
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Fig. 25. Triumfmuren med udmuring i korbuen og dør set fra korets loft mod nordvest (s. 649, 654). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Chancel arch wall with fillings, and door seen from chancel loft towards the north west.

På hver side af aflastningsbuen har gavltrekan
ten mod skibets loft flere mindre blændinger
med trappestik (fig. 26). Placeringsmæssigt har
blændingerne paralleller i andre fynske kirker,
hvor navnlig senmiddelalderlige kirketårnes mel
lemstokværk kan være blændingsprydet indven
digt, eksempelvis Hårby (Odense Amt, Båg Hrd.)
og Nørre Åby (Odense Amt, Vends Hrd.). Disse
blændinger kan ikke tillægges dekorativ betyd
ning, og må i stedet ses som øvelser udført af
håndværkerne under byggeriet eller som diskus
sionsoplæg til kirkens udsmykning.120
En dør i midtskibets vestgavl stammer i sin nu
værende skikkelse fra restaureringen 1857-58 (s.
666), men et spidsbuet halvstensstik over indgan
gens inderside kan tilhøre en oprindelig vestpor

tal. I facaden fremstår den spidsbuede indgang
med et nygotisk udtryk, der genfindes i den
samtidige forhal vestligst i skibet (s. 664 f.). Over
portalens profilerede cementpudsede vanger løb
tidligere en ligeledes pudset nygotisk baldakin,
afsluttet med et kors (fig. 17c, 31). Baldakinen
eksisterede endnu 1905 men er siden nedhug
get.121
Over døren har vestgavlen et højt vindue med
spidsbuet halvstensstik, der har strakt sig ned til
overkanten af den nuværende vestportal. Ved re
staureringen 1857-58 blev lysningens nedre del
udmuret af hensyn til orgelpulpituret (fig. 5, jf.
s. 666). I facaden har vinduet halvstensfals, mens
lysningen ledsages af dobbelt halvstensfals mod
kirkerummet.
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Fig. 26. Aflastningsbue og blændinger i triumfmurens gavltrekant set fra midtskibets loft mod sydøst (s. 648 f.). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – Relieving arch and bricking-up in the chancel wall gable triangle looking from the nave ceiling
towards the south west.

Mod nord og syd har højkirken i hvert fag ét
vindue, som blev blændet i lysningen og skjult
under sideskibstagene ved deres forhøjelse 1681
(jf. s. 664). Åbningerne, som dækkes af fladbuede
halvstensstik, har mod begge sider halvstensfals,
yderste led afrundet, inderste med affasning (fig.
27). Udvendigt har flere lysninger rester efter
vinduesglassets gangjern foruden hvid puds, som
har øget lysindfaldet.
Da højkirkemurene fik meget ringe højde over
arkaderne, måtte sideskibstagene disponeres med
påfaldende ringe hældning. Som kompensation
for dette blev skråtagene trukket op over højkirke
vinduernes nedre del, og stødt direkte til vindues
lysningerne; sammenstødet markeres flere steder

på murene af et vandret mørtelspor (fig. 28). En
vandnæse bestående af et let udkraget skifte umid
delbart under vinduerne blev samtidig opgivet.122
Ved midtskibets overhvælving blev vinduernes
stærkt skrånende sålbænke borthugget, så åbnin
gerne kunne anvendes som forbindelsesgange
mellem stilladserne i de enkelte skibe. Oprinde
ligt har vinduerne været meget lave og tilført ski
bet et lukket udtryk. I kraft af dette træk knytter
skibet sig til en gruppe større danske kirker, hvis
højkirkevinduer mod middelalderens slutning blev
udformet efter samme skema, eksempelvis Hel
singør Skt. Olai (DK Frederiksborg 68 ff.) samt på
Fyn Middelfart Skt. Nikolai og Assens Vor Frue
(DK Odense 2269, 2463 ff.) (s. 660 f.).
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Fig. 28. Udsnit af søndre højkirkemur, set fra sideskibsloftet (s. 651 ff.). Plan, snit set mod vest
og opstalt 1:100. Tegnet af Charles Christensen 1911. – Detail of southern nave wall, seen from
side-aisle ceiling.

Højkirkevinduerne flankeres af upudsede, en
sten dybe blændinger, der i form og teknik sva
rer til vinduerne (fig. 27-28, s. 651). Også denne
detalje har nære paralleller i Middelfart og Assens
og er medvirkende til at knytte de tre kirker sam
men i nært arkitektonisk slægtskab (s. 660 f.).
Indre. Hver af midtskibets fire fag er forbundet
med sideskibsfagene ved en spidsbuet arkade i
højkirkemuren, som først blev rejst efter færdig
gørelsen af skibets ydermure. Fra nordre sideskibs
loft er nordre højkirkemur opført over en delvist
synlig fortanding i skibets vestgavl (fig. 43).
Arkaderne har mod midtskibet dobbeltfals; det
inderste led er én sten højt og retkantet, mens der
yderst ses et rundet led efterfulgt af et affaset. Mod
søndre sideskib har bueslagene alene halvstensfals
med rundet kant, mens den tilsvarende falsning
mod nord også er dobbelt. Her har de to østligste fag
Fig. 27. Nordre højkirkemur set fra sideskibsloftet mod
vest (s. 651 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – North
nave wall seen towards the west from side-aisle ceiling.

Danmarks Kirker, Svendborg

det yderste led rundet og det inderste affaset, mens
det forholder sig omvendt i de to vestligste fag.Va
riationen mellem de to højkirkemures arkader kan
ses i lyset af, at den søndre mur blev rejst før den
nordre, der først tilkom efter opgivelse af †kors
gangen langs hovedskibets nordside (jf. s. 641 f.).
Arkaderne hviler over to gange tre ottekantede
piller foruden tilsvarende halvpiller mod skibets
gavle (fig. 7, 30). De enkelte piller har en høj
skråkantet sokkel med omløbende vulst dannet
af et udkraget skifte foruden et kragbånd af to
let udkragede skifter, adskilt af tre tilbagetrukne
skifter; de udkragede skifter har rundet front (fig.
34). I søndre højkirkemur strækker pillernes syd
side sig op over hvælvet og først afsluttet under
højkirkevinduerne (fig. 28, 42).
Hver arkade krones af fire små ‘triforieåbnin
ger’, som danner et galleri under højkirkevin
duerne (fig. 9a, 27-30). Åbningerne, der vender
mod sideskibslofterne, har fladbuede halvstens
stik foruden dobbeltsidet halvstensfals. I nyere tid
er de lukket med teglsten af vekslende format.
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Fig. 29. Nordre højkirkemur set mod nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – North
ern nave wall looking north east.

Triumfmuren har en meget høj, ufalset korbue
med spidsbuestik umiddelbart under hvælvets
vægforlæg (fig. 46).123 Åbningens øvre del stræk
ker sig derved op over korloftet, hvor ud for den
er blændet med en ca. 60 cm tyk lukkemur, rejst

på det vestre korhvælvs skjoldbue (fig. 9a, 25).124
Denne disponering antyder, at det ved opførel
sen af skibet o. 1505-15 var hensigten at forhøje
koret; en tidlig ombygning af koret fremgår des
uden af †østfløjens udlægning (jf. s. 661 ff.).

skibet

655

Fig. 30. Opstalt af fag i søndre højkirkemur, set fra midtskibet. 1:100. Tegnet af Charles Christensen 1911. – Eleva
tion of bay in south nave wall seen from the central aisle.

Planlagte hvælv. Hvælvforlæg i murene angiver,
at de tre skibes tilsammen tolv fag blev dispo
neret til hvælv (fig. 41), men 1588 havde midt
skibet kun ét. På denne tid må også sideskibene
have stået uden hvælv, da deres oprindelige lave

taghældning teknisk set har forhindret hvælvslag
ningen. Først ved skibets ombygning til pseudo
basilika 1681 blev overhvælvningen udført; her
under blev det ældre eksisterede fag formentlig
også erstattet (jf. s. 664).
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Fig. 31. Kirken set fra vest. Foto M. Mackeprang 1905. – The church seen from the west, 1905.

Trappehus. Samtidig med opførelsen af skibet,
men efter opgivelsen af †korsgangen i det senere
nordre sideskib, blev der ud for dette sideskibs
østgavl rejst et trappehus med adgang til loftet
(fig. 20).125 Hvælvforlæg på det høje bygningsaf
snits frisider angiver, at det blev opført med hen
blik på at stå i en bygning, men om denne da var
bygget er uvist (jf. s. 663 f.).
Trappehuset strækker sig delvist ind foran dø
ren i †korsgangens østre ende men er disponeret,
så indgangen også fremover kunne bruges; såle
des er trappehusets nordvestre hjørne affaset (fig.
7, jf. s. 643 ff.).

Opgangen foregår via en snæver halvstensfalset
dør i østmuren, med fladbuet halvstensstik. Begge
bueslag har prydskifte, hvorved det inderste led
er meget bredt; denne detalje har stor udbredelse
i fynsk sengotik.126 Skakten, som er dækket af
et fladbuet tøndehvælv, oplyses fra frisiderne af
tre retkantede og ufalsede glugger. Via en ufal
set dør med fladbuet halvstensstik er der herfra
adgang til loftet over nordre sideskib, mens trap
pen øverst munder ud på korloftet. Ud for mur
kronen er trappehusets øvre partier nedbrudte,
og den oprindelige afslutning er uvis (fig. 129).
Efter nedrivningen af klosterfløjene er trappehu
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Fig. 32. Opgang i søndre sideskibs vestre gavltrekant set fra sideskibsloftet mod vest
(s. 657 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Staircase in western gable triangle of south side
aisle seen from side-aisle ceiling towards the west.

set forsynet med falsgesims under et skråtag med
udspring fra korets sadeltag (s. 666).
Med den valgte udformning har trappen ikke
tjent som forbindelsesled i klostrets korte †for
bindelsesfløj, ligesom den ikke har givet adgang
til en højtsiddende dør vestligst på korets nord
mur, som ellers er friholdt i skaktens indre (fig.
130, jf. s. 627 f.). Dette hensyn må dog udtrykke,
at der var planer om at genanvende den ældre
dør, som allerede blev sløjfet under korets over
hvælvning (jf. s. 629 f.). Muligvis var det hensig

ten at benytte den som loftsopgang, men den kan
have været placeret for lavt til dette formål.
†Trappehus. Frem til restaureringen 1857-58 hav
de skibet endnu et trappehus, der ud for overgan
gen mellem midtskib og søndre sideskib sprang
frem for vestgavlen; i facaden anes det kun som
en svag ca. 2,3 m bred forstyrrelse, der strækker
sig op i den nedre del af søndre sideskibs gavl
blænding (fig. 7b, 135). Trappen, der gav adgang
til loftet over søndre sideskib, har haft indgang
indvendigt i gavlen, hvor en fladbuet dør i sønd
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Fig. 33. Nordre sideskibs indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior of north side-aisle
looking west.
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Fig. 34. Søndre sideskibs indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior of south side- aisle
looking east.
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re sideskib har halvstensfals og spidsbuet spejl.127
Udgangen var henlagt til sideskibets vestre gavl
trekant, ad en dør med fladbuet halvstensstik og
aftrappede fladbuestik i løbet (fig. 32).
Placeringen af trappehuset, der har tilført vest
facaden en iøjnefaldende asymmetri, genfindes
ved flere større kirker i danske købstæder. Kort
før 1400-tallets midte fik Helsingør Karmeliter
kloster (DK Frederiksborg 310, 328) således et til
svarende trappehus, der herhjemme også kendes
fra det forudgående århundredes teglstenskunst;
i Nyborg Vor Frue må en tilsvarende fremsprin
gende spindeltrappe dateres til 1300-tallets slut
ning.128 Som ved disse kirker kan trappehuset i
Faaborg have haft polygonal plan.
Ved trappeskaktens nedrivning blev begge dø
re blændet med teglsten i munkestensformat, der
også blev anvendt til udbedring af facaden. Som
erstatning for opgangen blev der udsparet en
snæver tøndehvælvet trappeskakt på langs af vest

gavlen, med indgang ud for orgelpulpituret via
en snæver retkantet luge. Øverst munder denne
trappe ud i †trappehusets overdør, hvis yderste
del blev genanvendt (jf. s. 666).
Nære arkitektoniske relationer. Regionalt er skibet
nært beslægtet med købstadskirkerne Middelfart
Skt. Nikolaj og Assens Vor Frue, der ligeledes blev
opført med basilikalt skib i årtierne o. 1500 (DK
Odense 2264 ff., 2449 ff.). I det indre fremgår an
hængigheden især af de ottekantede arkadepiller,
der har identiske sokler og kragbånd, men også
inddelingen af højkirkemurene følger samstem
mende skemaer. Tydeligst ses det i Middelfart Skt.
Nikolaj, hvor ‘triforieåbningerne’ fremstår som
snævre fladbuede glugger i lighed med Faaborg.
De tre langhuse, der er disponeret med meget lave
højkirkevinduer, knyttes i det ydre desuden sam
men ved at have højkirkevinduerne adskilt af flad
buede blændinger; i Assens Vor Frue gælder dette
kun nordfacaden på langhusets østre 2. byggefase.

Fig. 35. Blotlagt murforløb fra †forbindelsesfløj i østlig forlængelse af nordre sideskibs
ydermur (s. 663), set fra øst. Foto Erik Skov 1966. – Exposed wall, eastern extension of
the outside wall of the north side aisle, seen from the east.
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Ifølge dendrokronologiske undersøgelser er
det muligt at udrede de tre basilikale skibes ind
byrdes kronologi; Assens Vor Frue kom under
tag o. 1490, Faaborg Helligåndsklosterkirke o.
1505-15 (jf. s. 676) og Middelfart Skt. Nikolaj o.
1525. Det korte tidsspænd muliggør, at samme
bygmester har stået bag alle tre skibe, der også er
opført i samme murteknik,129 men Faaborg taler
mod denne mesterrelation. I modsætning til de
to købstadskirker er skibet her opført under vid
brug af formsten i døre, vinduer og blændinger,
hvilket hører til undtagelserne i den hjemlige
teglstensgotik fra årtierne o. 1500.130 At mesteren
bag klosterkirkens skib har haft kendskab til det
nybyggede langhus i Assens, må dog regnes for
uomtvisteligt; muligvis har han arbejdet her som
svend og senere fortolket formsproget.
I kraft af nordfacadens usædvanlige cirkelvin
duer (s. 645) har skibet i Faaborg yderligere iøj
nefaldende arkitektoniske bånd, der rækker langt
ud over landsdelen, til Randers Skt. Morten, som
ligeledes tilhørte et helligåndskloster; kirken her,
hvis skib hidtil er henført til tiden kort før 1500,
er dog ikke kendt i detaljer.131 Ligeledes i Randers
har det basilikale skibs højkirkemure ottekantede
piller og lave vinduer over sideskibstagene, men af
særlig interesse er det nordre sideskib, der også sy
nes planlagt i to stokværk. Slægtskabet mellem de
to ordenskirkers nordre sideskib understreges af,
at sideskibsfacaden i Randers smykkes i sin fulde
længde af cirkelblændinger. Blændingerne, som er
samlet parvis under hvælvforlæg, har vendt mod
en planlagt men ikke realiseret korsgang langs fa
caden. Dekorationen, som er uden nære hjemlige
paralleller, har stor visuel lighed med de tilmurede
cirkelvinduer i det tilsvarende sideskib i Faaborg,
der kan have dannet forbillede for den mere stilsik
re udsmykning i Randers; denne påvirkning kræ
ver imidlertid, at den østjyske klosterkirkes nor
dre sideskib tidligst blev afsluttet kort efter 1500.
Slægtskabet mellem de to klosterkirker må ses
i lyset af deres fælles tilknytning til helligåndsor
denen, der kan have formidlet bygmestre mel
lem landsdelene. Når vinduerne i Randers Skt.
Morten er omgivet af brede og dybe hulkele, kan
denne detalje således også have fynsk ophav, for
midlet via ordenens kloster i Faaborg. Hulkels

indfatninger, der inden for landets grænser kun
kendes fra en mindre gruppe østjyske og fynske
kirker, indgår ikke i klosterkirken i Faaborg men
derimod i Assens Vor Frue, hvor en ottekantet
tårnoverdel allerede o. 1470 blev udstyret med
høje hulkelblændinger.
†KLOSTERFLØJE
Klosterets fløje blev nedrevet o. 1600 (jf. s. 619).
En †østfløj i to stokværk blev allerede planlagt un
der opførelsen af koret o. 1490 (s. 622 ff.), hvilket
fremgår af en fortanding, som ud for den vestligste
del af det østre fag i korets nordside strækker sig i
hele murens højde. Fortandingen er placeret kun
ca. 4,5 m fra korpolygonens nordre stræbepille og
må have været tiltænkt en østre sidemur i en fløj,
der skulle strække sig hen mod sideskibet; derved
ville fløjens få direkte adgang til koret (s. 625 ff.).132
Forlæg på kormurens yderside viser, at den
projekterede fløj blev planlagt i to stokværk, der
hver skulle dækkes af tre hvælv mod kirken (fig.
8a). Det vestligste forlæg er ud for begge stok
værk delvist skjult af et trappehus, som ved ski
bets opførelse o. 1505-15 blev rejst ved nordre si
deskibs østgavl (s. 656), men har fagene som de to
østre været ca. 3 m bredt, må koret være forkortet
en smule ved skibets tilkomst.133 I 2. stokværk har
hvert hvælvfag en dør, som leder til koret (fig. 11,
130, s. 625 ff.).
Med tanke på korets sene opførelsestidspunkt er
det næppe sandsynligt, at denne plan blev realise
ret, før fortandingen blev anvendt til vestmuren i
en stor østfløj ud for korets østligste del (fig. 8c).
Foranlediget af korets tresidede østafslutning blev
det da nødvendigt at nyopføre den østre del af flø
jens sydgavl, der i forlængelse af korets nordmur
blev stødt direkte mod polygonens nordside; her
under blev polygonens nordre stræbepille fjernet
og nordvindue blændet i lysningen (fig. 7, s. 623,
629). Det nyopførte gavlparti, som er delvist be
varet i korets nordmur, er udført af røde teglsten
i munkestensformat lagt i uregelmæssigt munke
skifte. For at sammenbinde den nyopførte gavl
stump med koret, blev det hugget i forbandt med
polygonens facade; kun over korets hvælv blev
polygonens nordside delvist nedbrudt (fig. 13).
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Fig. 36. Nordre sideskibs 3. stræbepille fra øst med behugget front (s. 641, 664), set fra
nord. Foto Arnold Mikkelsen 2013. –Third buttress from the east of the north side aisle,
with hewn front, seen from the north.

Ved opførelsen af gavlen, som strækker sig frem
for korets østre stræbepiller, er der opstået en smal
skakt mellem gavl og polygon (fig. 7, 134). 1797
blev den overdækket og lukket med brædder,134
men siden har skakten mod øst fået en lukkemur
af teglsten i vekslende størrelse, afsluttet af et hul
stenstækket skråtag. Herved har korets nordøstre
hjørne fået karakter af et murmassiv; det frem
komne hulrum er kun tilgængeligt fra korloftet.
Fløjens vestre langmur er bevaret som en kort
murstump, der støder til kormurens oprindelige
fortanding; den afkortede mur står ikke vinkelret
på koret men er orienteret let mod øst og i øvrigt
stærkt forstyrret af nyere reparationer (fig. 7, 11).
Placeringen af fløjens østre langmur kan kun
delvist erkendes i sydgavlens østre del. Det ydre
hjørne blev ødelagt ved nedbrydningen af byg
ningsafsnittet, men en kort murstump markerer
det indre hjørne, hvorved fløjens indvendige
bredde kan fastslås til ca. 9,3 m. Det afbrudte
hjørnes murkerne er i nyere tid lukket med tegl
sten i munkestensformat, som danner en høj for
tanding (fig. 6, 10).
Vinklingen af fløjen i forhold til koret er både
1895 og 1966 partielt bekræftet arkæologisk i en
række grøfter. Heri blotlagdes fundamentsten fra

langmurene samt sten, der blev tilskrevet nordgav
len; fløjens længde kan herigennem anslås til ca.
41,5 m. I fløjens indre antyder et langsgående fun
dament eksistensen af en korsgang.
Fra begge stokværk i østfløjen har der været ad
gang til kirken ad en dør østligst i korets nordmur,
som har været delvist dækket af østfløjens sydgavl
(fig. 7, 12, jf s. 625 ff.). Placeringsmæssigt kan de
to døre have ført til fløjens mulige korsgang, som
i så fald også har været i to stokværk og integreret
i bygningen; set i dette lys må dørene først være
etableret ved opførelsen af østfløjen.
Hvert stokværk har yderligere en dør i gavlens
nymurede, østre del, begge blændet med teglsten
i munkestensformat. Den nedre, der alene ses
som en niche mod fløjens indre, har dyb halv
stensfals og fladbuet helstensstik med prydskifte
af løbere under et smalt hvælvforlæg, formentlig
tiltænkt et tøndehvælv. Ovenover, ud for 2. stok
værk, har gavlen en større fladbuet dør. Mod syd
er den ufalset, mens den mod fløjen omgives af
en bred og dyb fals med dobbeltfalset fladbuet
halvstensstik (fig. 134).135
Da fløjens sydmur strækker sig frem for korpo
lygonen, har de to døre i gavlens nymurede del
ikke haft forbindelse til koret; begge er delvist pla

†klosterfløje

ceret ud for gavlens sammenstød med polygonen.
Dette antyder, at der ved opførelsen af østfløjen
var planlagt en ombygning af koret, hvilket også
fremgår af skibets korbue, der er disponeret til et
væsentligt højere kor (jf. s. 654). Med placeringen
af østfløjens sydgavl har det ikke været muligt at
videreføre det basilikale skib mod øst og omdan
ne kirken til et regulært langhus. Snarere var det
hensigten at forlænge det eksisterende kor. Dette
forhold tyder på, at der mellem opførelsen af kor
og østfløj har været et vist tidsspænd; muligvis er
fløjen tilkommet i 1500-tallets første årtier.
†Forbindelsesfløjen. Mellem østfløjen og skibets
nordre sideskib har der været en kort forbindel
sesfløj, hvis øst-vestgående ydermur 1966 blev
blotlagt over et længere forløb (fig. 8c, 35). Mu
ren, som over et granitfundament var bevaret i
to skifter af røde munkesten i munkestensformat
lagt i munkeskifte, har stødt til nordre sideskibs
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østgavl. Uregelmæssigheder på gavlens østhjørne
markerer sammenstødet, som i nyere tid er ud
bedret med teglsten i munkestensformat.
Vurderet ud fra den påviste ydermur har fløjen
været ca. 5,7 m bred og antageligt rejst i to stok
værk, så adgangen til kormurens tre højtsiddende
døre blev sikret (jf. s. 625 ff.).
Fløjen må være projekteret mens sideskibet
endnu var planlagt som korsgang, som i østgav
len fik indgang over to stokværk (s. 642 ff.). Da
disse indgange er placeret i en regulær gavlmur,
må korsgangen dog være rejst før forbindelsesflø
jen, hvortil der er skabt et ophold. På ydersiden af
den tilbageværende murstump af østfløjens vest
mur antyder rester af et hvælvforlæg ud for 1.
stokværk, at forbindelsesfløj ligeledes må regnes
for projekteret ved opførelsen af denne.136
Det er dog muligt, at den korte fløj først blev
realiseret efter opgivelsen af korsgangen og skibets

Fig. 37. Nordre sideskibs vestligste fag, set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Westernmost bay of the north side aisle, seen from the north.
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færdiggørelse o. 1505-15. Herunder blev der ud
for nordre sideskibs østgavl, i forbindelsesfløjens
sydvestre hjørne rejst et trappehus som tydeligvis
var tiltænkt det indre af en fløj (jf. s. 656 f.).137 Ved
trappens tilkomst blev det vestligste hvælvforlæg på
korets nordmur delvist dækket ud for begge stok
værk, og for at sikre fløjens overhvælving, blev trap
pehusets frisider forsynet med yderligere hvælv
forlæg, som kunne korrespondere med forlæggene
på kormuren og på sideskibsgavlen, som ligele
des har et forlæg ud for begge stokværk (fig. 20).
	Behugninger af kormurens to østligste forlæg,
ud for 1. stokværk, angiver, at forbindelsesfløjen
kun fik etableret disse hvælv; de nederste sten i
en retkantet halvstensribbe er endnu bevaret i det
vestligste fag (fig. 11). De øvrige forlæg på kor
mur, trappehus og sideskibsgavl er ikke behugget
og kan ikke være taget i brug.
†Vestfløjen. 1966 blev en vestfløj, som muligvis
nævnes 1629 (jf. s. 619), forgæves eftersøgt ud for
skibets vestligste fag. At der her har været placeret
en fløj, fremgår imidlertid af nordre sideskibs to
vestligste stræbepiller, som tydeligvis har behug
get front og således må være rester af længere,
nordgående murforløb (jf. s. 641).
At der er tale om ydermurene i en smal, blot
ca. 7,8 m bred vestfløj, er muligt, men på skibets
vestgavl, i forlængelse af nordre sideskibs yder
mur, ses yderligere en ca. 1 m bred fortanding,
der antyder, at fløjens sydgavl har strakt sig frem
for skibets gavl (fig. 8c, 22). Denne planudlæg
ning genfindes i adskillige danske byklostre, ek
sempelvis helligåndsklostret i København (DK
København 642 ff.) foruden Helsingør Karmeli
terkloster (DK Frederiksborg 301 ff.).
Fortandingerne udtrykker, at fløjen allerede
var projekteret under opførelsen af skibet, som
kom under tag o. 1505-15 (s. 641 ff.). En spids
bueblænding vestligst i nordre sideskibs vestligste
fag, må i det lys have været tiltænkt en funktion
indvendigt i fløjens sydgavl (fig. 37, s. 645). Flø
jens nærmere udformning er uvis, men har den
haft korsgang langs østsiden, kan denne mod øst
have ført direkte til døren i nordre sideskib, for
uden en dør ovenover, der blev etableret mens
sideskibet endnu var planlagt som †korsgang i to
stokværk (fig. 19, s. 643 ff.).

KIRKEN EFTER REFORMATIONEN
Skibets overhvælving og ombygning til pseudobasilika.
Af skibets 12 fag var kun ét af midtskibets over
hvælvet 1588 (jf. s. 655).49 1672 blev det vurderet
at realiseringen af de resterende midtskibshvælv
krævede 20.000 teglsten (jf. s. 680),80 men ifølge
kalkmalet indskrift blev arbejdet først iværk
sat 1681 (jf. s. 677). Indskriften omtaler kun tre
hvælv, men der er grund til at tro, at også det
ældre hvælv blev ommuret; teknisk og udtryks
mæssigt er alle skibets hvælv således identiske og
det ældre fag kan nemt have fået skader af at have
stået alene så længe.138
Med undtagelse af de to østligste hvælv i nordre
sideskib, som i nyere tid er omsat i gule teglsten
nær normalformat,139 er alle hvælv opført over
vægforlæg af røde teglsten i munkestensformat.
Halvstensribberne er retkantede halvstensribber
ligesom de spidsbuede gjordbuer. Midtskibet har
krydshvælv, der i sideskibenes tre vestligste fag er
suppleret med yderligere en eller to biribber. De
puklede halvstenskapper, som har sildebensmu
rede rygninger, har adskillige små cirkulære lam
pehuller fra nyere tid.
Overhvælving af sideskibene var uforenelig
med bygningsafsnittenes lave taghældning, der
følgelig måtte hæves ca. 2,3 m (jf. s. 651). De stej
lere tage blev derfor føjet til højkirkemurene blot
få skifter under gesimsen, hvorved højkirkevin
duerne blev dækket af de nye sideskibstage og
blændet (fig. 8d). I tilknytning hertil blev side
skibsgavlene forhøjet og forsynet med kamtakker
af røde teglsten i munkestensformat; mod nord
øst er kammen ommuret 1857-58 (jf. s. 666). De
nye kamme blev formgivet med forbillede i ski
bets oprindelige og har derved vandret afsluttede
og pinakelprydede kamtakker (fig. 5, 15, 20).
Efter ombygningen fremstod skibet som en
pseudobasilika, der efter sløjfningen af højkirke
vinduerne kan have været meget dårligt oplyst.
Var der endnu ikke vinduer i nordre sideskibs
langmur er det således sandsynligt, at sådanne nu
blev brudt (jf. s. 645 f., 648)
Forhal. Ved restaureringen 1857-58 blev der
indsat en tredelt forhal i skibets vestligste fag,
hvorover der blev indrettet orgelpulpitur (fig.
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Fig. 38. Kirken set fra nord. Foto o. 1900 i NM. – The church seen from the north, c. 1900.

92). Ud for midtskibet indeholder forhallen et
vindfang, der flankeres af to siderum; mod nord
et kapel, mod syd et materialehus. Det grund
murede afsnit har glatpudsede vægge og profile
rede gesimser, mens de rund- og spidsbuede døre
har nygotiske cementpudsede indfatninger, der
er gentaget i den samtidige portal i midtskibets
vestgavl (jf. s. 650).
Prædikestolsopgang.Ved samme restaurering blev
en opgang til prædikestolen brudt i triumfmu
rens søndre side (fig. 46, jf. s. 666).76 Den fladbu
ede, tøndehvælvede åbning har opgang fra koret
via en trætrappe.
†Materialehus. Tidligere har der stødt en lav
halvtagsbygning med skorsten til den østligste
del af korets nordside (fig. 38). Bindingsværks
bygningen, der var opført mellem 1859 og 1875,
blev nedrevet 1902.140
†Fyrhus. I forbindelse med etableringen af en
†kalorifer (s. 677) blev der 1882 opført et lavt
fyrhus med halvtag på skibets nordside (fig. 17a,
17d, 38).76 Bygningen, som blev rejst uden til

ladelse fra Kultusministeriet, dækkede sideskibets
3. fag fra øst og havde en høj skorsten ført op
langs østsiden af fagets vestre stræbepille. Fyrhu
set blev nedrevet 1936, da kirken fik indlagt cen
tralvarme (jf. s. 677).86
Reparationer og restaureringer. Kirken har ifølge
kirkeregnskaberne gennemgået talrige større og
mindre istandsættelser og reparationer, foruden
en gennemgribende restaurering 1857-58. Et
omfattende restaureringsforslag fra 1902 blev ik
ke realiseret (s. 666 ff.).
Ved biskop Jacob Madsens besøg i Faaborg
1588 var kirkebygningen i god stand,49 men
fra midten af 1600-tallet omtales ofte skader på
navnlig mure og hvælv. 1647 anførte borgmester
Lauritz Hansøn, at korets hvælvinger var i dårlig
stand og udpegede mester Diderich Meyerhoff,
Jesper Jensen, Christen Andersøn, Morten Han
sen Smed samt Peder Elgaard til at vurdere til
standen.141 Ved et syn 1718 blev kirkens tilstand
vurderet som god, både ind- og udvendigt,87 men
allerede 1748 beskrev sognepræsten bygningen
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som så ‘aldeles forfalden’, at byen umuligt kunne
overkomme reparationerne. Foranlediget af et
brev fra sognepræsten gav Frederik V derfor året
efter tilladelse til, at hver kirke i Fyns Stift samt på
Lolland og Falster skulle bidrage til istandsættel
sen med 1 rigsdaler.53 Arbejdets karakter og om
fang er uvist, men da bygningen atter var i meget
dårlig stand ved slutningen af århundredet, har
udbedringerne næppe været omfattende. 1797
var især kirkens facader i dårlig forfatning og
blev istandsat samme år. Til arbejdet hyrede kir
keværgen murermester Peder Nielsen fra Fåborg
samt kalkslager og håndlanger Hendrich Larsen,
der udhuggede og udspækkede korets og skibets
ydermure samt udbedrede tagene. Samtidig blev
kirkens indre kalket.134
Restaureringen 1857-58. Efter en storm i 1852
konkluderede arkitekt C. Møller ved et syn, at
kirken havde lidt skade og anbefalede en hovedi
standsættelse, da den allerede var i dårlig stand;
navnlig korets tilstand blev omtalt som kritisk. C.
Møller udførte følgelig et overslag over arbejdet,
der skulle omfatte istandsættelse af mure, indlæg
gelse af jernankre samt i nordre sideskib indsæt
telse af vinduer, der svarede til vinduerne i søndre
sideskib. En dør i søndre sideskib skulle yderli
gere sløjfes. I det indre skulle flisegulvet omlæg
ges og pulpiturerne nedtages (s. 717), mens der i
skibets vestligste fag skulle etableres en forhal (s.
664 f.).
1853 gav Stiftsøvrigheden tilladelse til, at det
anførte arbejde kunne iværksættes, og samme år
satte murermester Lang stillads op i kirken for
at vurdere hvælvene. Udførelsen af det endelige
arbejde godkendtes 1855 og blev tildelt samme
murermester Lang. Året efter var arbejdet dog
endnu ikke iværksat, eftersom Stiftsøvrigheden
da konkluderede, at en ind- og udvendig hoved
reparation var højst nødvendig. Kirken fik derpå
tilladelse til at optage et rentefrit lån, der også
skulle omfatte anskaffelse af en ny altertavle (s.
682). 1856 udarbejdede C. Møller et nyt overslag
over den indvendige restaurering, som foruden
de tidligere nævnte punkter omfattede to sand
stenstrin i korbuen samt en nygotisk vestportal (s.
650).53 For at fremskynde restaureringen blev det
1857 besluttet at overdrage arbejdet til så mange

lokale håndværkere som muligt, og selve arbejdet
blev antageligt indledt samme år.76
Det egentlige arbejde på kirkebygningen synes
dog hovedsageligt udført 1858. Foruden de be
skrevne opgaver omfattede murerarbejdet opsæt
telse af kamme på gavlen af nordre sideskib, ud
skiftning af blændingen nederst i midtskibets vest
vindue samt tilretning af det flankerende vindue
mod nordre sideskib, så det fik samme dimension
som det tilsvarende vindue mod syd (fig. 7b, 22,
jf. s. 648). Et †trappehus på vestgavlens søndre del
blev nedtaget, hvorefter det forstyrrede murværk
blev udbedret og dets døre blændet; da trappehu
set strakte sig op i søndre sideskibs gavlblænding,
blev denne samtidig harmoniseret (s. 648, 657
ff.), mens gavlens åbne bomhuller blev udmuret
(s. 642). Opgangen til søndre sideskibs loft blev
herefter henlagt til en udsparet trappe i skibets
vestgavl med indgang fra orgelpulpituret (s. 660).
Yderligere skulle et lille rundt vindue i søndre si
deskib lukkes; dette er formentlig en fejlskrivning
for nordre sideskib, hvor et cirkelvindue kan være
helt udslettet (s. 645).142 Endelig blev der i triumf
muren brudt en opgang til prædikestolen (s. 711),
mens kirkens indre blev hvidtet.76
Restaureringsforslag 1902. 1878-79 udførte arki
tekt N. P. Jensen, Odense, en detaljeret opmåling
af kirken, som ved en præsentation i 1902 var til
føjet et tegningssæt med restaureringsforslag (fig.
17a-g, 39a-f). Heri blev det foreslået at fremhæve
kirkens middelalderlige udformning, hvorved det
basilikale skib samt korpolygonens nordre side,
der var forstyrret af klostrets †østfløj, skulle re
tableres. Yderligere skulle murene renses og atter
fremstå blanke.
1904 iværksattes en forundersøgelse, og der
blev opsat et stillads, så murenes tilstand kunne
vurderes. Samme år udarbejdede N. P. Jensen et
forslag til restaureringen, som foruden den be
skrevne tilbageførelse af kirkens ydre omfattede
nye tagstole over skibet, ny tagrytter samt kob
bertag. Desuden skulle †fyrhuset på skibets nord
side nedrives (jf. s. 665). I det indre skulle vægge
og hvælv udbedres, mens arkader og kapitæler
skulle afrenses til blank mur. Endelig skulle der
males dekorationer på hvælv, piller og vindues
indfatninger.88
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Fig. 39a. Restaureringsforslag. 1:300. Plan. Tegnet af N. P. Jensen 1902. – Restoration proposal. Plan.
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Fig. 39b-c. Restaureringsforslag. 1:300. Facadeopstalter. b. Nordfacade. c. Sydfacade. Tegnet af N. P. Jensen 1902. –
Restoration proposal. Facade elevations. b. Section looking east. c. South facade. c. North facade.
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Fig. 39d-f. Restaureringsforslag. 1:300. Facadeopstalter og snit. d. Østfacade. e.Vestfacade. f. Snit
set mod øst.Tegnet af N. P. Jensen 1902. – Restoration proposal. Facade elevations and section. d. East
facade. e.West facade. f. Section looking east.

Ønsket om at foretage væsentlige og uopret
telige ændringer i klosterkirkens fremtoning for
anledigede Nationalmuseet til at undersøge byg
ningen. I 1905 foretog M. Mackeprang således
en bygningsarkæologisk analyse af kirken og
frarådede på den baggrund det fremlagte forslag;
projektet blev efterfølgende opgivet.
1963 fremsatte kirken ønske om at indrette et
toilet i forhallens søndre siderum (s. 664 f.), men
først 2004 blev planen realiseret (arkitekt Søren
Kiersgaard). Herunder blev rummet yderligere
indrettet med opgang til orgelpulpituret, instal
lationsrum samt kontor (fig. 7).

TEMATISK OVERSIGT
Gulve. I koret danner grå og gule rudeformede
teglfliser stjernemønster; kvadratiske fliser med
samme farveholdning er nedlagt i en firkant
omkring døbefonten. Skibet, hvortil der er to
sandstenstrin, har en mønstret, diagonalt lagt
teglbelægning af gule kvadratiske fliser, kantet
med rektangulære grå sten. Begge belægninger
blev sammen med korbuens trappe etableret ved
restaureringen 1857-58 (jf. s. 666). Forhallen er
belagt med gule og grå teglfliser i skaktavlmøn
ster, som kan følges ud i det 2004 opdelte søndre
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Fig. 40. Korets tagværk set mod øst (s. 673). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chancel roofing looking east.

siderum; toilettet er dog belagt med nyere kera
miske fliser. I det nordre siderum udgøres gulvet
primært af gravsten (s. 727) suppleret med en
kelte store stenfliser. Inden for korskranken og
under stolestaderne ligger der fyrrebrædder.
Gulvbelægningerne er omlagt adskillige gan
ge, ikke mindst på grund af sunkne grave. 1834
modtog murermester Lang 2 rigsdaler og 8 skil
ling for at omlægge en del af korets gulv, der også
skulle afgraves. Ved samme tid omlagde han be
lægningen omkring knæfaldet; for dette arbejde
modtog han 7 rigsdaler, 1 mark og 14 skilling.68
Ved synet 1848 blev det bemærket, at gulvet
i koret, som delvist var belagt med brædder, var
nedslidt og trængte til total omlægning.53 Det
te blev realiseret ved restaureringen 1857-58 (s.
666), hvor Hansen og Søndenbro fik overdraget
arbejdet.76 1858 blev der indkøbt stjerneformede
fliser, som må referere til korets belægning.68
Døre. En snæver indgang i korets sydmur, øst
ligst i det østre fag, er sandsynligvis sekundært
gennembrudt (s. 628). Løbet i den ufalsede, flad

buede indgang forstyrres således af en stor gra
nitsten, formentlig en fundamentsten, der ikke
kunne fjernes ved etableringen. Da dørens bue
slag indvendigt er samtidig med koret, har den
sandsynligvis rod i en oprindelig vægniche (jf. s.
630). Muligvis er det denne dør, som 1828 fik ny
fløj.68
Midtskibets nygotiske vestportal stammer fra
restaureringen 1857-58, men indeholder mulig
vis rester af en oprindelig portal (jf. s. 650, 666).
Vinduer. Ved restaureringen 1857-58 fik nor
dre sideskib i hvert fag ét stort vindue mod nord,
som i teglsten nær normalformat blev formgivet
identisk med de oprindelige vinduer i søndre si
deskib; et lignende vindue blev samtidig indsat i
dette sideskibs vestligste fag (s. 648, 666). I nordre
sideskibs vestligste fag blev der yderligere brudt
et snævert spidsbuet vindue mod kapellet i den
samtidige forhal (fig. 37, s. 664 f.). Det lille vin
due, som er udført af teglsten i munkestensfor
mat har indvendig smig og halvstensfals i facaden,
svarende til sideskibets øvrige vinduer.
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Fig. 41. Midtskibets tagværk set fra sydvest (s. 673). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Nave roofing seen from south west.

Til vinduerne i nordre sideskib har der været
nu forsvundne forgængere, muligvis indsat 1681
hvor skibet blev ombygget til en pseudobasilika
(jf. s. 648, 664).
1859 blev der påvist konturer efter et vindue
på indersiden af søndre sideskibs østgavl (fig.
16a-b). Den rundbuede og lavtsiddende åbning,
der var placeret væsentligt lavere end sideskibets
spidsbuede vinduer, har ikke efterladt spor og var
formentlig fra nyere tid.
Alle vinduer har gråmalede støbejernsrammer
med nygotisk sprosning. Rammerne i skibet blev
indsat 1857-58, mens korets først tilkom 1887;
før udskiftningen havde kirkens vinduer rammer
af smedejern.143
Tagværker. Kor og midtskib har bevaret den op
rindelige tagkonstruktion af egetømmer (fig. 13,
40). Over koret udgøres tagværket af 13 spærfag,
som er nedtappet i spærsko med ligeledes tappede
spærstivere; over gjordbuerne har de enkelte fag
bindbjælke. Hvert fag har to bladede hanebånd
samt et ligeledes bladet krumvokset krydsbånd.

Korpolygonen har tresidet helvalm, ligeledes
med spærsider nedtappet i spærsko. De enkelte
spær støttes af en firsidet kongestolpe, rejst på
den østligste bindbjælke, hvori lange hanebånd
er indfældet i forskellig højde. En del af valmkon
struktionens nordre del er udskiftet med fyrre
træ ved nedrivningen af klostrets †østfløj; et spær
med åbne taphuller angiver genanvendelse (jf. s.
661 ff.). I nyere tid er valmen yderligere udbedret
med fyrretømmer. Flere af tagværkets enkeltdele
har fra vest fortløbende stregede tømmermærker;
i sydsiden har disse tværstreg.
Midtskibet har 27 velbevarede spærfag svarende
til korets (fig. 41). Fagene er på langs forstærket
med adskillige, formentlig oprindelige stormlæg
ter af eg. På flere enkeltdele ses forskellige systemer
af stregede tømmermærker med tværstreg, som
stiger mod vest. På de østligste spær ses dog mod
øst stigende romertal. Da tagkonstruktionen ifølge
dendrokronologiske undersøgelser tilhører én fase,
må den ujævne nummerering være udført ved ski
bets færdiggørelse og kan ikke skyldes reparationer.
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Fig. 42. Konsoller fra søndre sideskibs oprindelige tagkonstruktion indmuret i højkirkemu
ren, set fra sideskibsloftet mod nordøst (s. 676). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Consoles from
original roof construction of southern side aisle, walled into the nave, seen from side-aisle ceiling towards
the north east.
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Fig. 43. Nordre sideskibs vestre gavltrekant set fra loftet mod vest (s. 646 ff.). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Western gable triangle in north side aisle seen from the ceiling looking west.
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Sideskibene har nyere konstruktioner af fyrre
træ. Mod nord er der 28 spærsider med tappet
spærsko og lang bladet skråstiver, som hviler på
afsætninger i højkirkemuren; enkelte spærstivere
er af eg (fig. 43). Spærenes øvre ender hviler mod
højkirkemurene på en rem, båret af sekundært
indhuggede konsoller af eg; denne støtteanord
ning er etableret efter skråtagets ombygning 1681.
Søndre sideskib har 30 tilsvarende spærfag (fig.
42). På den søndre højkirkemur, umiddelbart over
‘triforieåbningerne’, er dog yderligere en række
egekonsoller indmuret, hvorover sideskibets op
rindelige spær med lavere hældning har hvilet (fig.
28, jf. s. 651, 664). I overkanten har de en retkantet
indskæring til remmen, og en afskåret tap i enden
på enkelte viser, at de er tildannet af genanvendt
bygningstømmer. I den nordre højkirkemur an
giver åbne bjælkehuller eksistensen af tilsvarende
oprindelige konsoller og taghældning.
Trappehuset har et skråtag båret af to spærsider
af dels eg, dels fyr, der hviler på korets tagkon
struktion. Konstruktionen er opsat efter o. 1600,
da klosterfløjen, hvori trappehuset har stået, blev
nedrevet (jf. s. 619, 663 f.).
Tagkonstruktionerne er repareret og udbed
ret adskillige gange, senest 2010 da samlingerne
i flere spær blev efterspændt og forstærket med
fyrretømmer.
Dendrokronologiske undersøgelser. I 2012 er der
udtaget boreprøver fra egetagværkerne over kor
og skib. Korets tagværk er opsat o. 1491 og har
ingen påviste reparationer. Midtskibets tagværk
er etableret o. 1505-15, hvilket korresponderer
med, at egekonsoller fra søndre sideskibs oprin
delige tagkonstruktion stammer fra træ fældet o.
1502; de daterede konsoller har ikke spor efter
genanvendelse (jf. s. 676).
Daterede spærstivere fra nordre sideskibs nyere
tagkonstruktion viser, at egetømmeret stammer
fra træ, der er fældet o. 1491 og efter o. 1525.
Da den ældre fase er samtidig med korets tag
konstruktion, er det muligt, at tømmer herfra er
genanvendt ved opførelsen af skibet, mens den
yngre fase må tilskrives en reparation. Et forsøg
på at datere tagrytteren mislykkedes.144
Tagbeklædning. Hele kirken er tækket med røde
vingetegl, som 1988 erstattede en ældre tilsva

Fig. 44. Tagrytters vindfløj (s. 677). Foto Hans Stiesdal
1971. – Ridge turret weather vane.

rende belægning. Stræbepiller, nordre sideskibes
østre kamgavl og murstumper fra klosterfløjene
er belagt med hultegl, muligvis oplagt under re
staureringen 1857-58 (jf. s. 666).
Ved opførelsen bar kirken sandsynligvis røde
hulsten, der endnu lå på nordsiden 1672.80 Hul
stenene var da suppleret med vingesten, som lang
somt fortrængte det ældre tagtegl. Koret var dog
endnu delvist belagt med hulsten 1886, da det blev
besluttet fremover alene at anvende denne type
tagtegl på stræbepiller.53 De sidste partier af den æl
dre tagbeklædning var formentlig erstattet o. 1900.
Tagrytter. Over midtskibets østre del rider en
kraftig tagrytter, der i sin nuværende form må
henføres til 1700-tallet (fig. 19). Muligvis blev
den opsat 1788, da tagrytterens stand var så dårlig,
at den blev helt erstattet.134 Den spånbeklædte,
ottekantede konstruktion, som har hvidmalede
fladbuede åbninger under et højt svunget spir, er
over taget af fyr, mens den nedre del, der stam
mer fra en ældre konstruktion, er af eg (jf. s. 677).
Den spinkle trækonstruktion har ifølge kirke
regnskaberne krævet jævnlige istandsættelser, ik
ke mindst af spånbeklædningen; spiret manglede
således spån i både 1835 og 1839.145

†kalkmalerier

Under midtskibets kip er tagrytteren rejst over
otte lodrette egestolper med skråstivere, som er
tappet ned i et nyere stjernestillet bjælkelag af
fyr. Sideværts støttes konstruktionen af det 3.-5.
spærfag i midtskibets tagkonstruktion. Stolpekon
struktionen synes at være samtidig med skibet fra
o. 1505-15, og må i det lys tilskrives et †messe
klokkespir, hvortil der i Danmark kun findes gan
ske få fysiske paralleller, eksempelvis Kliplev (DK
Aabenraa 311).146 Formentlig er det dette spir, som
biskop Jacob Madsen gengav 1588 (fig. 127).
Vindfløj. Tagrytteren krones af en vindfløj, som
udspringer fra en forgyldt kugle, der danner spi
rets afslutning (fig. 44). Stangen bærer en vimpel
med årstallet »1794«, der angiveligt har erstattet
en kun få år ældre †vindfløj, som blev opsat 1788;
denne erstattede en rusten vejrhane.134
Opvarmning. 1882 fik kirken af Kultusministe
riet tilladelse til at etablere en †kalorifer, hvor
til opførtes et †fyrhus mod nordre sideskib (s.
665).76 Anlægget blev nedlagt 1936, da kirken fik
centralvarme.86
Murbehandling. Alle facader står gulkalkede sva
rende til Faaborg (†)Skt. Nikolajs bevarede tårn
(s. 788). Kirkens indre er hvidkalket. Oprindeligt
har både korets og skibets facader stået i røde sten
(jf. s. 625, 642), men 1777 var den nordre side
af kirken kalket; dette kan ses som et forsøg på
at ensrette facaden, der må have fremstået stærkt
forstyrret efter nedrivning af klosterfløjene o.
1600 (s. 614). Formentlig blev der anvendt hvid
tekalk, som 1841 også blev påført kirkens korgavl
og søndre side; om der var tale om en genbe
handling af disse mure, er uvist.76
1854 foreslog kirkeinspektionen, at kirken blev
kalket rød, men da der ikke er spor efter denne
meget farveægte facadekalk, er forslaget næppe
blevet udført.53 På denne tid kan i stedet den nu
værende gule farveholdning være introduceret.
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1) Senmiddelalderlige(?). Indtil 1857-58 sås
dekoration i nordre sideskibs cirkelblændinger
(s. 645).147 På de midterste nordre pillers ældste
kalklag blev 2001 iagttaget en mørkerød farve
(dodenkop) i ca. 2 meters højde.148
2) 1681, kalkmalet indskrift på et hvælv: »Gud
til Ære og fryd oc kierken til Prydelse, ved Guds
bistand aff kierkens egne middel oc Borgernes
Velvillige tilskud, formedelst Gudfrychtige byens
Øffrigheds, baade hielp oc befordring, er de 3
siste Velvinger insat aar 1681. Da sognepræst her
var Just Mikelsøn, borgemester Jacob Jørgensøn,
raadmænd Iffuer Nielssøn, Jens Søffrensøn, Otho
Christensøn oc Christian Ibsøn, aff mesteren Hans
Larsøn Mogerup«.149 Fra samme tid stammede
måske en dekoration med røde og grå sparrer på
ribberne i sideskibets østhvælv iagttaget 1956.150
3) 1725, kalkmalet indskrift på et hvælv: »Anno
1725 Er Faaborg kierke Repa Reret og Renove
ret inden oc uden udi sognepræsten Hr. Blochis,
capellan Hr. Peder Raubergs, borgemester Jørgen
Jacobsøns og raadmand Jørgen Bertelsøns tid, aff
mesteren Niels Andersøn, murermester«.151
4) (Fig. 45), 1700-tallet(?), draperi med sorte
farver, i vederlagshøjde på de vestligste piller;
iagttaget 1956.152

†kalkmalerier
Endnu frem til restaureringen 1857-58 stod der
maleri fremme, herunder et par bygningsindskrif
ter fra baroktiden. Alt blev da overkalket. 1956 og
2001 er fremkommet rester af dekorationer, hvis
datering er ret uvis, og som atter tildækkedes.

Fig. 45. Kalkmalet draperi, 1700-tallet(?) (s. 677). Foto
o. 1956 i NM. – Drapery in wall painting, 18th century(?).
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Fig. 46. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior looking east.
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Inventar
Oversigt. Til inventaret hører flere middelalderlige styk
ker, af hvilke de ældste er ældre end kirken og må
være overført andetstedsfra. Det gælder således den
romanske døbefont og et interessant *røgelseskar fra
o. 1200-50, der er signeret af Jakob Rød i Svendborg.
Det største klenodie er kirkens store sengotiske *høj
altertavle fra 1511, der er skænket af biskop Jens An
dersen Beldenak og prior Peder Nielsen.153 Tavlen har
været opfattet som et importarbejde fra Lübeck, men
da dens maler(e) synes at have været fynske, må også
billedskærerarbejdet antages at have været hjemligt om
end stærkt nordtysk præget. Tavlen er som Jakob Røds
røgelseskar i Nationalmuseet.
Fra den sidste katolske tid stammer også otte figu
rer, der må have hørt hjemme i sidealtertavler, et stort
korbuekrucifiks, to rækker korstole, et monstransskab
(rimeligvis overflyttet fra (†)Skt. Nikolaj).
Mens intet er i behold fra det senere 1500-tal, er
1600-tallet rigt repræsenteret. Til altersølvet, der er
udført 1697 af Jesper Hansen Rust i Odense, hører en
oblatæske fra 1649, skænket af rådmandsfruen Karen
Andersdatter Hammer, og et sygesæt fra 1606 med
oblatæske fra 1609, som er gaver fra Mette Emmiksen
til Stensgård. Sættet er 1780 suppleret med endnu et
i tin.
Alterstagerne er skænket 1685 af Margrethe Claus
datter, Bo Jacobsens enke. Den ældste lysekrone er te
stamenteret 1640 af borgmester Christen Lauritsen, en
anden skænket 1686 af borgmester Jacob Jørgensen og
hustru Karen Henningsdatter Achtonia, der også gav et
dåbsfad af tin 1690.
I 1700-tallet fortsatte borgerskabets gaver. Yderli
gere tre lysekroner er skænket af købmand Jens Lau
ritsen Erreboe og hustru Maren Pedersdatter Busk
(1700-tallets begyndelse), Niels Hansen Wiborg til
Tøjstrup og hustru Elisabeth Erreboe (1738) og tolder
Frederik Christian Ørn (1795). En lysearm er kommet
til o. 1700. En sjælden vinflaske af tin er dateret 1731,
mens en Christian IV’s bibel (1633) med sølvbeslag
fra 1741 er en gave fra Joen Hansen Panck og hustru
Anna Sophia Archtander. Et sølvkrucifiks fra samme
tid står nu på alterbordet, men prydede oprindeligt en
†messehagel, der var skænket 1758 af købmand Lars
Lindegaard og hustru Anna Maria Jørgensdatter Mahl.
Kirkeskibet, fregatten »Det Forenede Selskab«, er op
hængt 1776 som en gave fra 29 borgere med tilknyt
ning til søfarten. Nogle vægpaneler ved korets østvæg
er formentlig fra 1776-77.

Nyklassicismen er repræsenteret ved to empiresta
ger givet 1802 af kirkeværge Hans Kaster og hustru
Sophie Caroline Kaster samt ved Hermann Ernst Fre
unds marmordøbefont, der er opstillet 1838 og udført
efter bestilling af købmand Simon Hempel Ploug. En
alterkande af sølv fra 1844 er en testamentarisk gave fra
klokker Herluf Trolle Heye.
Fra hovedrestaureringen 1857-58 stammer den nu
værende alterprydelse, et stort altermaleri »Kristus og
disciplene i Emmaus«, udført af Wilhelm Marstrand.
Maleriets indfatning og alterbordet er ligesom orgel
pulpituret tegnet af kgl. bygningsinspektør Christian
Hansen. Den gedigne men lidet bemærkelsesvær
dige prædikestol er ligesom alterskranken, stoleværket
og dørfløjene tegnet af kgl. bygningsinspektør Carl
August Møller, der forestod arbejderne. Fra restaure
ringen stammer også et dåbsfad af nysølv skænket af
madame Voigt, mens en dåbskande af pletsølv er givet
1868 af jernstøber Lars Jensen. I Faaborg Kulturhisto
riske Museum opbevares en *ligvogn fra 1863.
Orglet er bygget 1979 af Frederiksborg Orgelbyg
geri, facaden tegnet af arkitekterne Rolf Graae og Er
ling Jessen.
Tårnur og klokker findes i (†)Skt. Nikolajs tårn (s.
788).
Farvesætning. Bortset fra *højaltertavlen i National
museet står det middelalderlige inventar afrenset (mon
stransskab og løse altertavlefigurer) eller med sekundær
bemaling (korstole og korbuekrucifiks). Kirkerummet
fremstår siden 1975 med farvesætning af Ernst Trier.
Den omfatter inventaret fra 1857-58 samt orgelfaca
den, der er bemalet med olivengrøn og kølige grå/
blågrå farver med forgyldte profiler.
Tidligere farvesætning. Perlegråt med forgyldning blev
1758 foreskrevet anvendt på nyopførte †pulpiturer. At
dette formodentlig afspejler det senere 1700-tals far
vesætning, bestyrkes ved en beskrivelse 1787 af kirken
som ‘overmåde net og lys’.154 1817 blev korstole, mon
stransskab m.m. malet med perlegråt. Efter hovedre
staureringen 1857-58 stod alt nyt inventar stafferet i
brun egetræsmaling med forgyldte profiler, alt draperi
og betræk karmoisinrødt.155
Kilder. Den tidligste beskrivelse af kirkens indre
stammer fra 1588 og findes i biskop Jacob Madsens
visitatsbog med optegnelser fra hans visitatsrejser i
Fyns Stift 1588-1604. Jacob Madsen omtaler de vig
tigste inventarstykker (altertavle, †alterklæder, døbefont,
†prædikestol og †klokker).49 Det ældste inventarium
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er fra 1749 og findes i Liber Daticus (kaldsbogen).156
Denne protokol, der er kirkens ældste bevarede, blev
oprettet samme år, da uregelmæssighed i borgmester
Jørgen Jacobsens forvaltning af kirkens og de fattiges
midler medførte et behov for dokumentation. Proto
kollen indeholder sporadiske regnskabsposter, referater
af forhandlinger fra rådstue og kirkeinspektion m.m.
Først fra 1811 giver regnskaber i Kirkeinspektions- og
Stiftsøvrighedsarkiverne oplysninger om indtægter og
udgifter i forbindelse med nyanskaffelser, reparatio
ner og ombygninger.157 De manglende regnskaber før
1811 hænger formentlig sammen med, at kirken var
undtaget fra Stiftsøvrighedens revision.158
Oplysninger om inventar og nu forsvundne ind
skrifter findes hos den fynske antikvar Jacob Thomsen
Bircherod (1693-1737)159 og i en indberetning til Lau
rids de Thurah (o. 1755).160 En grundigere og mere
systematisk beskrivelse af kirkerum og inventar er gi
vet 1837 af kunstkritikeren Karsten Friis Wiborg.161
Kirkens første synsprotokol 1861-1953 indeholder en
beskrivelse ved sognepræst J. Chievitz 1861 af kirke
rum, inventar, gravminder og begravelser før og efter
den gennemgribende restaurering 1857-58, som er
stort set identisk med beskrivelsen i købmand August
Schrøders bog om Faaborg (1866). Den grundigste
beskrivelse af inventaret er givet af Viggo ThorlaciusUssing (1939), der i al væsentligt er fulgt af Aage Fas
mer Blomberg i dennes værk om Faaborg by (1956).
Det middelalderlige kirkerum. Klosterkirken, der kun
fungerede som sådan i få årtier, havde foruden det mu
rede højalter i koret med den prægtige *højaltertavle
en række sidealtre og sidealtertavler, hvor de mange
evige messer afholdtes. Således omtales 1546 foruden
»then høye Taffle« også »alle the taffler i Faaborg closter
kercke«.162 En række bevarede løse figurer kan rime
ligvis stamme herfra. Korets middelalderlige indretning
omfattede ud over korstolene et †lektorium på tværs
af korbuen. Fra klosterkirken stammede antageligt de
monstranser, kalke og ‘andre ornamenter’ i forgyldt sølv,
som klostrets bestyrer Anders Emmiksen 1536 overdrog
til Christian III’s kammermester Joen Warnstorp.163
Det efterreformatoriske kirkerum. Ved overgangen til
sognekirke 1539 blev det tilladt borgerne fra den gam
le kirke at overflytte stole og skamler samt et skab, vel
identisk med monstransskabet (s. 719), ligesom også
den romanske font må være overført ved denne lej
lighed.41 Efter i første omgang at have fået ordre til at
overdrage alle klosterkirkens altertavler til forstanderen
for Odense Hospital på dennes forlangende og i stedet
beholde »the taffler, ther staar i teres gamble sogneker
ke«, fik byen lov at beholde klosterkirkens højaltertavle
(»then høye taffle«).162
Det tidligt protestantiske kirkerum er beskrevet
1588 af biskop Jacob Madsen, der omtaler højalter
tavlen som »En Taffle met vdhugne Billede, det hellig
Trefoldighet Billeder; men er vden paa Paszen (passio

nen)«.49 Bispen taler imod den liturgiske brug af tav
lens tre forskellige stillinger og fastsætter, at tavlen »skal
alletid staa obne«.49 Døbefonten stod i vestenden, og
der var desuden en †prædikestol med de tolv apostle
på. Denne var »vmalet« og må have været et arbejde i
gotik eller ungrenæssancestil.49
Gennem 1600-tallet satte adel og borgerskab præg
på kirken med epitafier og mindetavler. †Stoleværket,
der for størstedelens vedkommende var individuel
ejendom, havde et uensartet præg, der først forsvandt
ved regulering i 1800-tallet. Efter 1672 gennemgik
kirken en større istandsættelse (jf. s. 664). Ændringer af
den sengotiske *højaltertavle skal måske dateres hertil.
Borgmester Jacob Jørgensen og hustru Karen Hen
ningsdatter Achtonia bekostede 1687 en ny dåbsind
retning i søndre sideskibs østligste fag, hvor der var en
muret begravelse (nr. III,1) anvendt af Jacob Jørgensens
familie og efterkommere. Indretningen bestod af en
†døbefont af træ (med tilhørende dåbsfad 1690) om
givet af et †fontegitter. Over fonten hang et stort (†)
epitafium fra 1676 over Jacob Jørgensens første hustru
Karen Jørgensdatter (kaldet ‘Karen Borgmesters’) og
dennes første mand, borgmester Jørgen Pedersen.
I det tidlige 1700-tal begyndte byens ledende fami
lier at skille sig ud ved at indrette siddepladser i kabi
neagtige †‘lukkede stole’, heraf de fleste som pulpitur
stole langs midtskibets sider.
Istandsættelsen 1776-77. Koret blev 1776 fundet så
gammeldags, ‘at der formodentlig ikke siden kirken
blev givet til byen var renoveret noget på altertavlen
eller stolene, ligesom der ej fandtes nogen ordentlige
skriftestole, så man ikke kunne være bekendt at lade
det henstå således, da det var en købstadskirke, og der
manglede sådanne zirater som man ellers finder i an
dre købstadskirker’.76 Ved den efterfølgende fornyelse
af korindretningen 1776-77 fik *højaltertavlen påsat
et nyt †topstykke og †vinger i rokoko-stil, og ved dens
sider byggedes †skriftestole. Vægpanelerne ved korets
østvæg er vel opsat ved samme lejlighed. Det mid
delalderlige †lektorium ved korbuen fjernedes, og der
opsattes et †korgitter med billedskærerarbejde.
Hovedrestaureringen 1857-58 (jf. s. 666). Interiørmæs
sigt medførte restaureringen ved kgl. bygningsinspektør
Carl August Møller, Odense, en udrensning af store de
le af inventaret, der måtte vige pladsen for nyt i overens
stemmelse med restaureringens overvejende nygotiske
program. Det middelalderlige †alterbord blev nedbrudt,
og *altertavlen opstillet i reduceret skikkelse i kirkens
vestende. I dens sted opsattes det store altermaleri af
Wilhelm Marstrand. †Alterskranke, †prædikestol og
†stolestader blev udskiftet, mens †korgitter, †skrifte
stole, †pulpiturer og †lukkede stole blev fjernet lige
som også †epitafierne. En del af det nedtagne billed
skærerarbejde blev solgt på auktion, hvorved det meste
blev købt af billedskærer (Emanuel Siegfred) Mørch,
Odense. Efter at have foretaget en afrensning solgte han
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Fig. 47. *Højaltertavlen 1846, med †baldakin, †topfrise, †predella, sekundært †topstykke og sekundære †vinger.
Kirkeinspektionens tegning (s. 684). Landsarkivet for Fyn. – *High altarpiece, 1846, with canopy, top frieze, predella,
secondary top piece and secondary panels.
træskærerarbejdet videre til møbelsnedkere rundt om i
landet. Mørchs eget lysthus var efter en af hans tidligere
lærlinges udsagn ‘rigt udstyret med en del af dette for
trinlige, udskårne egetræsarbejde’.164 De tilbageværen

de figurer henlagdes eller ophængtes i det kapel (‘lig
stue’), der 1858 udskiltes i nordre sideskibs vestligste fag
(jf. s. 664 f.). Bag alteret indrettedes et sakristi adskilt fra
kirkerummet ved 2,5 m høje skillevægge.165
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Alterborde og alterklæder
Alterbordet (jf. fig. 14), 1858, 216×73 cm, 109,5
cm højt, af egetræ med gråmalet bordplade, er
ligesom den dermed forbundne alterprydelses
rammeværk udført af snedkermester Christopher
Hendriksen, Faaborg, efter tegning af kgl. byg
ningsinspektør Christian Hansen.166
Det ældre †alterbord, muret og antageligt sen
middelalderligt, blev nedbrudt 1857-58. Ifølge en
opmåling 1837 målte det 2¼×3¾×1½ alen (ca.
140×235×95 cm) og var jævnbredt med *højal
tertavlens †predella.167
†Sidealtre(?). To forsvundne nicher, en i nordre
sideskib og en i korets nordre side, hvorover en
Nådefadergruppe (s. 698) var ophængt 1837, kan
have været vidnesbyrd om †sidealtre.168
Antependium (jf. fig. 14), 2009, designet af Han
ne Vedel, Aabenraa. Det er af silke og uld, rødt
med baner i blå og grønne nuancer.169
†Alterklæder. 1) Af rødt damask med guldgalo
ner, omtalt 1749 som ‘gammelt’.76 2) Omtalt 1749,
af rødt damask med gule og røde silkefrynser; ud
gået 1843.170 3) Af rødt damask med sølvgaloner,
omtalt 1815 som ‘gammelt’; udgået 1858.171 4)
1817, et gult silkealterklæde med brede kniplinger
givet af jomfru Petrine Horne ved reformations
festen; udgået 1855.171 5) 1858, af rødt fløjl med
guldgaloner og -frynser.171 6) (Jf. fig. 137), o. 1900,
af sort fløjl med frynser og guldgaloner.172
Alterdug, 1906, syet, med blomsterornamentik
og initialerne »L.B.« og »S.H.« samt daterende
årstal. Blandt kirkens mange †alterduge kan næv
nes én givet af klokker Herløv F. Heye ved refor
mationsfesten 1817.171
Nyere knæleskammel til præsten, betrukket med
lilla uldfløjl. En †knæleskammel betrukket med
rødt uldfløjl og besat med guldfrynser nævnes
1815 og 1861.173
Alterprydelser
Alterprydelsen (fig. 48), fra 1858, er et stort, rund
buet maleri, »Kristus og disciplene i Emmaus«
(Luk. 24,30-32) udført af Wilhelm Marstrand i
olie på lærred. Kristus, der ses i profil siddende
ved bordet, har netop brudt brødet. Det halv

lange hår og fuldskægget er mørkblondt, og han
bærer hvid kappe over en rød kjortel. Omkring
hovedet er en skinnende hvid glorie i kontrast
til det noget dunkle rum. Disciplene gestikule
rer ved genkendelsen af Kristus. I baggrunden,
gennem en rundbuet portal, der sammen med
bjælkeloftet forstærker billedets perspektiv, ses i
aftensolens varme farver et bjerglandskab med en
fåreflok, der føres gennem dalen. Maleriet er ren
set 1918-19 og konserveret 1975.174
Det samtidige historicistiske rammeværk er
tegnet af kgl. bygningsinspektør Christian Han
sen og udført af snedker Christopher Hendrik
sen, Faaborg. Maleriet kantes af en arkade med
glatte halvsøjler med bladkapitæl stående på et
svært postament. Over rundbuen med diamant
bosser og rosetter afslutter en trekantgavl med
bølgekam. Beslægtet med Christian Hansens se
nere rammer i Slaglille, Gyrstinge (DK Sorø 346,
390) og Skellebjerg (DK Holbæk 1035). Staffe
ring i olivengrønt, lysegråt og mørkegråt med
forgyldning, udført af Ernst Trier 1975.175 Oprin
deligt malet med brun egetræsfarve og forgyldte
profiler.68
Maleri og ramme er, ifølge indskrift på bagsi
den, skænket af agent Lauritz Peter Voigt og hu
stru Anna Christine Voigt f. Brandt i anledning af
deres guldbryllup 1855. Kirkeinspektionen, hvem
det blev overladt at finde en kunstner, henvendte
sig først til maleren Johan Ludwig Lund (17771867), om han kunne levere et altermaleri med
et nytestamentligt motiv. Da Lund afslog pga.
dårligt helbred gik bestillingen til Wilhelm Mar
strand, der påtog sig opgaven i juni 1856.176 I juli
1856 fremsendte Marstrand tre tegninger fore
stillende hhv. Kristus i Emmaus, Jesus velsigner de
små og Den vantro Thomas. I følgebrevet anbe
falede Marstrand et maleri med ‘figurer i kolossal
størrelse’ og fremhævede Emmaus-motivet. Det
te var ikke blot det billigste motiv, men også det,
han selv havde mest lyst til at male og det bedst
egnede til en protestantisk kirke, ‘da det minder
om nadverens indstiftelse, hvilken jo ville være
fortrinligere, når rummet tillod det, men dertil
udfordres megen bredde’.177 Den 2. dec. 1856
meddelte Marstrand, at han ville bestille lærredet
fra Paris og begynde sine forarbejder.178 Det fær
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Fig. 48. Alterprydelsen »Kristus og disciplene i Emmaus«, malet af Vilhelm Marstrand 1858 (s.
682). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar decoration, “Christ and the Disciples at Emmaus”, by
Wilhelm Marstrand, 1858.

dige maleri blev afskibet i september 1858.179 Et
forslag til en nygotisk indfatning tegnet af Carl
August Møller blev forkastet af Marstrand pga.
dets ‘store løshed og magerhed’. I stedet anbefa
lede og formidlede han Christian Hansens mere
eklektiske forslag.180

Samtidig med alterprydelsen var en †skillevæg
på hver side af alteret, der indtil 1938 adskilte
det 1858 indrettede sakristi fra det øvrige kor.181
Over de retvinklede døre, med forhæng af rødt
fløjl,182 var siden 1899 opsat seks løse apostel- og
helgenfigurer (jf. fig. 137).
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Fig. 49. Femfløjet *højaltertavle, 1511, skænket af biskop Jens Andersen Beldenak og prior Peder Nielsen m.fl.Vist
med åbne fløje (s. 684). I Nationalmuseet (D 1734). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – *High altar (pentaptych), 1511,
donated by Bishop Jens Andersen Beldenak, Prior Peder Nielsen and others. Shown with open panels.

En prægtig *højaltertavle, 1511, (fig. 49-56), er
siden 1882 i Nationalmuseet. Den er skænket af
biskop Jens Andersen Beldenak183 og Helligånds
klostrets prior Peder Nielsen samt to ukendte
personer, og arbejdet må tilskrives et fynsk kunst
miljø under stærk nordtysk indflydelse.
Den femfløjede skabstavle (et pentaptych), 237
×476 cm, består af midtskab, to sæt bevægelige
(hængslede) fløje samt to faste bagfløje. I midt
skabet er storfigurer i form af en Nådefader184
flankeret af Skt. Augustin og dennes moder Skt.
Monika; i sidefløjenes skabe står fjorten Nød
hjælpere og to apostle. På hhv. bag- og forside
af de inderste og yderste bevægelige fløje findes
otte velbevarede malerier med scener fra Jesu Li
delseshistorie. Bagsiden af de yderste fløje samt
de faste bageste fløje har malerier af de fire kir
kefædre.
Tidligere har opbygningen været endnu større,
idet den oprindeligt udgjorde en ca. 5 m høj bal
dakinaltertavle (jf. fig. 47).Tavlen har undergået en
række ændringer i eftermiddelalderlig tid, af hvilke
den mest omfattende skete ved dens nedtagning
ved kirkens hovedistandsættelse 1857-58. Af de
oprindelige dele fjernedes da foruden baldakinen
en †topfrise og en stor †predella med hængslede

fløje og malerier. Samtidig fjernedes senere tilfø
jelser i form af et barokt †topstykke og †vinger i
rokokostil. Endelig nedbrød man tavlens †støtte
stativ (‘rammestykkerne’ eller ‘stilladset’), hvori de
faste bagfløje var monteret (jf. DK Århus 494).185
I øvrigt er tavlens konstruktion velbevaret.186
Foroven på midtskabets ramme er indridset et
stort groft bomærke, enten en snedkers eller fra
tømmerpladsen.187 Såvel midtskab som de bevæ
gelige fløje har på hver side af rammeværket to
gennembrudte huller, ca. 2 cm i tværmål, utvivl
somt bærehuller anvendt ved transport fra værk
stedet (jf. fig. 56). Foroven på midtskabets og de
bevægelige fløjes rammer ses ved forkanten en
række dyvelhuller (tværmål 1,5 cm på midtskab
og inderste fløje, tværmål 1 cm på yderste bevæ
gelige fløje), hvor †topfrisen har siddet. Midtska
bets figurgrupper er adskilt af fire slanke søjler,
hvorover baldakiner med buer af gennembrudt
gren- og rankeværk; tilsvarende baldakiner over
hver figurrække i sidefløjene. På søjlerne står
under tresidede baldakiner med fialer otte, op
rindeligt tolv, små apostelfigurer, ca. 17 cm høje.
Apostlene er vist med bog og skriftrulle; flere at
tributter og enkelte hænder mangler. Kun to la
der sig identificere, nemlig Johannes som skægløs
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yngling (nederst tv.) og Mattæus, ligeledes skæg
løs og vist i præstedragt med bog (nederst th.).
Figurerne i første stand. Midtskabets centrale
figurer identificeres af en forgyldt minuskelind
skrift på rammen nedenunder: »Sanctus augusti
nus Int iar vnses her(r)n O beata trinitas mcccc
cxi Sancta monica« (Skt. Augustin i Herrens år O,
lykkelige Treenighed 1511 Skt. Monica). Nådefa
deren (fig. 50), 172 cm høj, vises stående som en
aldrende, kronet Gudfader med stor hårpragt, der
foran sig holder sin sammensunkne søn i skikkel
se af en smertensmand. Gudfader bærer en stor
krone med korsblomster og er iklædt en fodsid
kjortel og kappe, under hvis frynsekant der ses en
bredsnudet sko. På hver side af Gudfaders hoved
svæver en engel iklædt alba. At der til gruppen
oprindeligt også har hørt en Helligåndsdue, synes
bekræftet af rammens indskrift (jf. ovf.) og biskop
Jacob Madsens beskrivelse 1588 af gruppen som
»det hellig Trefoldighet Billeder«.188
Augustin (tv.), 178 cm høj, skægløs og med
halvlangt hår, er iklædt bispedragt, liturgiske hand
sker og brede sko. Korkåben holdes sammen over
brystet af et spænde med en korsfæstelsesscene. I
højre hånd holder han sin bispestav, hvoraf den
øverste krumme del mangler, i venstre hånd et
flammende hjerte.
Monika (th.), 167 cm høj, er iklædt hoved- og
halslin, fodsid kjole og kappe samt sko. Højre
hånd er løftet, dækket af klædet, mens venstre
holder en flig af kappen.
Sidefløjenes figurer. På hver fløj står otte figurer i
to rækker, ca. 65-73 cm høje, og i gulvet af hver
række ses dyvelhuller, der kan hidrøre fra adskil
lende søjler. Noget usædvanligt er der tale om
de fjorten Nødhjælpere189 og dertil to apostle.
Figurerne er udhulede i ryggen og udført med
mange tilføjelser og udlusninger samt udbredt
anvendelse af lærred. Forekomsten af forskellige
figurtyper antyder, at to eller flere billedskærere
har medvirket ved tavlens udførelse. Enkelte fi
gurer (nr. 13, 14) har spor efter fastgøring i værk
bænk. De fleste kan identificeres ved deres at
tributter, foruden ved malede (forgyldte) navne
på smalfelterne, der her anføres ved hver figur.
I venstre fløj ses foroven fra venstre (fig. 51a): 1)
»S(anc)t(us) paul(us)«, apostlen Paulus med bog
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og sværd, hvoraf klingen mangler, 2) »S(anc)
t(us) cristoffer(us)«, Kristoffer med Jesusbarnet
på højre skulder, 3) »S(anc)t(a) barbara«, Barbara
med tårn og bog i posebind, 4) »S(anc)t(a) kate
rina«, Katarina med bog og sværd, hvoraf klingen
mangler; forneden fra venstre (fig. 51b): 5) »[S]
(anc)t(us) dionisus«, Dionysius, bispeklædt, med
uskadt hoved. I hånden en bog hvorpå en afhug
get, mitrabærende hovedskal, 6) »S(anc)t(us) ci
riacus«, Cyriacus, klædt som diakon, med lænket
kvindelig dæmon der har ansigter på brysterne,
desuden en bog, 7) »S(anc)t(us) magnus«, Mag
nus, bispeklædt, med bog, 8) »S(anc)t(us) vitus«,
Vitus med hane på bog. I den højre fløj, foroven
fra venstre (fig. 51c): 9) »S(anc)t(us) andr(ea)s«,
apostlen Andreas med kors, 10) »S(anc)t(us) egi
dius«, Egidius, klædt som abbed, højre hånd og
attribut mangler, i den anden hånd en bog, 11)
»S(anc)t(us) ieorgi(us)«, Jørgen, træder på dra
gen; hans sværd mangler klinge, 12) »S(anc)t(a)
Margaret«, Margrethe, træder på en menneskelig
nende drage; forneden (fig. 51d): 13) »S(anc)t(us)
eusta(ch)ius«, Eustachius med horn og hjort(?),
14) »S(anc)t(us) achasius«, Acasius med (akacie)
gren, 15) »S(anc)t(us) blasius«, Blasius, bispeklædt,
højre hånd og attribut mangler, 16) »S(anc)t(us)
pa(n)tal(eon)«, Pantaleon med sværd uden klinge.
Altertavlens staffering er i vidt omfang oprindelig
efter fjernelse af en, muligvis to, sekundære staf
feringer. Den middelalderlige bemaling og den
underliggende kridering er dog nogle steder løs
og afskallet. Figurerne står på forgyldt baggrund,
idet der delvist skjult bag baldakinerne er anvendt
en billigere forgyldning (zwischguld), som nu
fremstår mørk pga. oxidering. Forneden ses dra
peri i rødt, hvidt og blåt. Flere steder, mest synligt
ved Eustachius, ses figurernes konturer indrid
set i krideringen, inden forgyldningen er udført.
Omkring midtskabets engle er med passer ridset
en cirkel eller halvcirkel. Bag figurernes hoveder
ses glorier, to cirkler ridset med passer og ud
fyldt med punslede mønstre. Figurernes hudfarve
er gennemgående en bleg hvid med lyserødt på
kinderne. Under forgyldte kapper med for i blåt
(azurit på sort bund) eller rødt (cinnober), bærer
figurerne blå eller rød dragt; Augustin, Paulus og
Barbara har dog grøn klædning med guldbrokade

44

686

faaborg · helligåndskirken

Fig. 50. *Højaltertavlens midtskab (s. 685).Nådefader flankeret af Skt. Augustin (tv.) og Skt. Monica. Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Central compartment of *high altar. Father of Mercy flanked by St. Augustine (left) and St. Monica.

(på bolus). De gejstlige personer er som englene
iført hvid alba. Enkelte figurer (Jørgen og Eusta
chius) fremstår delvist med sekundær okkerfarve
som reparation af forgyldning. Kristusfigurens hud
farve er i 1970’erne påført limfarve direkte på
træet. Vitus fremstår efter en prøveistandsættelse
1996-98 med fremhævede røde, blå og grønne
farver. Rammernes indersider er malet med rødt,
udvendigt med en eftermiddelalderlig mørkebrun
farve. Rammeprofiler, søjler og smalfelter i rødt og
blåt. Rankeværket har rester af forgyldning.

Anden stands malerier. I anden stand er der i to
registre otte malerier med scener fra Jesu Li
delseshistorie (fig. 52). De to rækker adskilles af
ca. 13 cm høje, forgyldte bånd med rankeslyng
kantet af spinkel tovstav (fig. 54). Malerierne er
udført på kridtgrund, hvorunder der ved plan
kernes sammenføjninger er lagt lærredsstrimler.
De inderste fløjes rammer står delvist afdækkede
med oprindelig rød og gul bemaling på platte og
skråkant; ellers dækket af en sekundær brun farve.
På de yderste fløje, der fremstår i samme sekun
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Fig. 51a-d. *Højaltertavlens sidefløje. a. Paulus samt nødhjælperne Kristoffer (med Jesusbarnet), Barbara og Kata
rina (øverst tv., s. 685). b. Nødhjælperne Dionysius, Cyriacus, Magnus og Vitus (nederst tv., s. 685). c. Andreas samt
nødhjælperne Egidius, Jørgen og Margrethe (øverst th., s. 685). d. Nødhjælperne Eustachius, Acasius, Blasius og
Pantaleon (nederst th., s. 685). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Side wings of *high altar. a. St. Paul with the Auxiliary
Saints Christopher, Barbara and Catherine (left up). b.The Auxiliary Saints Denis, Cyriacus, Magnus and Vitus (left down). c.
St. Andrew with the Auxiliary Saints Giles, George and Margaret (right up). d. The Auxiliary Saints Eustace, Acacius, Blaise
and Pantaleon (right down).

dære brune farve, er afdækket oprindelig staffe
ring i form af en rød farve samt forsølvning med
gullig lasur.
Beskrivelse af malerierne. Landskabet i de uden
dørs scener er kuperet og med spredt træbevoks
ning. I baggrunden ses byer eller kirker. Forgrun
dens jordsmon er pletvis stenstrøet. De indendørs

scener udspiller sig i enkle rum med ensfarvede
gulve og vægflader; dørene er kurvehanksbuede,
vinduerne høje og blyindfattede. Personerne i
de figurrige scener er individualiserede, og nog
le genkendes i flere malerier. Ansigterne, ikke
mindst bifigurernes, er skæve og forvredne, navn
lig hvor de er vist i trekvartprofil, mens kroppene
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Fig. 52. Jesu Lidelseshistorie, malerier på de hængslede fløje. I øvre række ses fra venstre: 1) Bønnen i Getsemane,
2) Tilfangetagelsen, 3) Jesus for Pilatus, 4) Hudflettelsen; i nedre række: 5) Tornekroningen, 6) Korsbæringen, 7)
Afklædningen, 8) Korsfæstelsen (s. 686). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – The Passion, paintings on the hinged panels.
Top row from left: 1) The Agony in the Garden; 2) The Capture; 3) Jesus Taken Before Pilate; 4) The Scourging. Bottom row:
5) Jesus Crowned with Thorns; 6) Jesus Carrying the Cross; 7) Stripping; 8) Crucifixion.

er lange og tynde og indtager noget stive posi
turer. Jesus er fremstillet med gylden korsglorie i
alle scener undtagen Afklædningen, hvor gloriens
omrids står tegnet i kridtgrunden men ikke er
udført. Hans kjortel er for det meste mørkebrun.
Disciplene er iklædt kjortel og kappe i røde og
grønne farver og vist med glorie. Kvinderne er i
kjole og kappe med hoved- og halslin. Soldaterne

bærer stramme hoser, nogle af dem tofarvede. De
civile, verdslige mænd er iklædt kappe eller kofte
og bærer hat eller turban. Med en enkelt undta
gelse er alle sko komulesko.
1) Bønnen i Getsemane. Jesus knæler i bøn foran
klippen, hvorpå den bitre kalk står. Over ham
svæver en engel med et skriftbånd indeholden
de minuskelindskriften: »o d(omi)ne tua virt(us)
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p(ote)st vi(n)ce(re) mo(r)te(m) (et) diabolu(m)«
(O Herre, din magt kan overvinde døden og
Djævlen). Bag ham de tre sovende disciple, Johan
nes og Jakob (siddende) og Peter med sit sværd
(liggende). I baggrunden er soldaterne på vej gen
nem havens port, anført af den rødhårede Judas.
2) Tilfangetagelsen. Judas, rødhåret og med gul
kappe, kysser Jesus, mens rustningsklædte soldater
og bevæbnede tempelvagter står i en halvcirkel
omkring ham. I simultanbilledet ses Peter stikke
sit sværd i skeden efter at have hugget øret af
Malkus, der ligger foran ham.
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3) Jesus for Pilatus. En stor skare har bragt den
bundne Jesus for Pilatus, der sidder i en tronstol
med trepas og rankeslyng, hvorover en draperet
baldakin. En soldat, der gestikulerer til Pilatus, er
vistnok den samme som i Tilfangetagelsen.
4) Hudflettelsen. Jesus står bagbundet til en mar
morsøjle. Han piskes med ris og kat af fire bødler
i en halvcirkel omkring ham; en af dem trækker
ham i håret. En femte bøddel ser til, imens han
siddende på en bænk binder et ris til erstatning
for det udslidte, der ligger spredt på det blodige
gulv.
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Fig. 53. De fire kirkefædre, malerier på de ydre hængslede fløje og faste bagfløje, fra venstre: 1) Hieronymus der
fjerner tornen fra løvens pote, 2) Augustin, 3) Ambrosius, 4) Gregorius (s. 691). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – The
Four Church Fathers, paintings on the outside hinged panels and fixed back panels. From the left: 1) Jerome removing the thorn
from the lion’s paw; 2) Augustine; 3) Ambrose; 4) Gregory.

5) Tornekroningen. Jesus, iklædt grøn kappe, sid
der med ansigtet forvredet i smerte. Han er om
givet af fem bødler, af hvilke de tre med stokke
presser tornekronen ned over hans hoved, mens
en knælende rækker tunge ad ham og giver ham
et siv i hånden. I baggrunden th. ser tre mænd til,
herunder Pilatus hvis ansigt er ødelagt.
6) Korsbæringen. Jesus segner på den stenstrøede
vej under vægten af det T-formede kors, han net
op har slæbt ud ad Jerusalems byport med hjælp

fra Simon af Kyrene. En soldat løfter Jesus op i et
tov, der er bundet om hans liv, og som den for
reste soldat (ductor) trækker i. En tredje soldat,
hvidklædt, trækker Jesus i skægget og slår med
en kølle. Maria, Johannes og Maria Magdalene
hånes af en tungerækkende mand i følget.
7) Afklædningen. Den hvidklædte soldat fra
Korsbæringen trækker kappen af Jesus (uden glo
rie), hvorved sårene springer op og bløder. Ma
ria binder et lændeklæde om Jesus, et usædvan
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ligt motiv,190 mens en mand i folkeskaren peger
fingre og rækker tunge ad hende. Bag hende står
Johannes og Maria Magdalene.
8) Korsfæstelsen. Jesus hænger død i tre nagler på
et T-kors med Pilati ord. Lændeklædet, hvis lange
snip flagrer mellem benene, er stænket med blod
fra sidevunden. Tv. er Maria faldet i afmagt for
korsets fod og støttes af Johannes og Maria Mag
dalene, der tørrer øjnene med sit hovedklæde. På
den anden side af korset står en gruppe mænd
med Pilatus; Stefatons eddikesvamp anes.
Tredje stands malerier. Malerierne på ydersiden
af de ydre bevægelige fløje samt på de faste bag
fløje forestiller de fire kirkefædre. De står på et
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varmt rødbrunt jordsmon med løse sten, hvor
over en ensfarvet, dybblå himmel udgør bag
grunden. Den blå farve, der delvist ligger direkte
på træet, er sekundær. Oprindeligt har der været
en himmel i changerende blåt, hvilket erkendes
under den nuværende bemaling langs siderne på
de faste fløje. Figurerne er fra venstre: 1) (Fig.
53), Hieronymus i kardinaldragt med den løve,
fra hvis pote han fjernede en torn. 2) (Fig. 53),
Augustin med flammende hjerte på en lukket
bog. Korkåben er lukket med et smykke, hvorpå
man ser Den Apokalyptiske Madonna flankeret
af to mandsfigurer. 3) (Fig. 53), Ambrosius med
en åben bog. 4) (Fig. 53), Gregor iklædt pavelig
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Fig. 54. Forgyldt rankebort mellem registrene i Jesu Lidelseshistorie (s. 686). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Gilded
vine border between the Stations of the Passion.

dragt, med spændebog og patriarkalkors. På kå
bens bort læses majuskelindskriften: »… domi…
sanctv(s) gregorivs ora pro n(obis)« (… herre …
hellige Gregor, bed for os).
Ved hvert maleri ses et tartsche-skjold med
bomærke eller våben, for giverne af altertav
len,153 fra venstre: 1) (Fig. 55a), et halvt dob
beltkors og et egetræ (for en adelig indgiven i
klostret?). 2) Ukendt bomærke. 3) Dobbeltkors
og initialer med minusklerne »p n« for Peder
Nielsen (-1499-1528), prior i Faaborg Hellig
åndskloster (jf. segl nr. 3). 4) (Fig. 55b), en hvid
halvmåne hen over en blå sky på gul bund, for
Jens Andersen Beldenak (-1487-†1537), biskop
i Odense.191
Rammeværket på ydersiden af de yderste be
vægelige fløje fremstår med en sekundær, brun
farve. På rammens profil er konstateret oprinde
lig bemaling i form af rød (platte), sortblå (hulkel
og skråkant) samt rødbrun (halvstaf). De faste ba
geste fløje er uden ramme.

Tavlens billedprogram har som hovedmotiv Jesu
lidelse og offer, der udspilles i midtskabets cen
trale Nådefader og i maleriernes passionscyklus.
Derudover afspejler tavlens ikonografi dens pla
cering i en helligåndsklosterkirke. Således må Skt.
Augustins og hans moders prominente placering
skyldes, at helligåndsordenens præsteskab fulgte
augustiner-reglen, ligesom valget af de fjorten
Nødhjælpere i sidefløjene kan ses i sammen
hæng med klostrets omsorg for syge og nødli
dende.
Liturgisk anvendelse. Tavlens tre stillinger har i
senmiddelalderen været genstand for en liturgisk
anvendelse, hvis nærmere indhold dog ikke er
kendt. Fremvisningen af tavlens forskellige fløje
kan have fulgt kirkeårets cyklus, måske med fa
sten som omdrejningspunkt (jf. anvendelsen efter
reformationen, se ndf.), men det er også muligt,
at den ugentlige cyklus og særlige festdage har
haft betydning for brugen.192 Den liturgiske brug
fortsatte efter reformationen, hvilket fik biskop
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Jacob Madsen til at formane 1588, at tavlen »skal
alletid staa obne« (dvs. i første stilling).193 I perio
den o. 1750- 1850 fulgte fremvisningen af fløjene
en årlig cyklus med vægt på fasten, men det vides
ikke, hvor gammel denne praksis var, endsige om
den var middelalderlig. Ifølge en indberetning til
Laurids de Thurah 1755 var første stillings figurer
‘den almindelige tavle’, mens Jesu Lidelseshisto
rie blev fremvist ‘fasten igennem’. Tredje stillings
kirkefædre blev alene fremvist påskeaften; efter
prædikenen over Kristi Gravlæggelse blev tavlen
‘straks tillukket igen’. Lignende beskrivelser gives
af Stephan Jørgensen 1816 og kirkeinspektionen
1846.194
Værksted(er). Lokalhistorikeren August Schrø
der anførte 1866, at tavlen skulle være udført af
(den lybsk fødte) Claus Berg i Odense og skæn
ket af dronning Christine.195 1939 mente Viggo
Thorlacius-Ussing, at tavlen tilhørte en lybsk
‘stilgruppe’ og kunne sammenlignes med tavler
fra Burgkirche i Lübeck, i Bützow i Mecklenburg
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og i Vor Frue Kirke i Odense (DK Odense 108892).Videre fremholdt han, at maleren havde væ
ret fortrolig med lybækkeren Bernt Notkes kunst
og rimeligvis været elev af ham.196
Mens Thorlacius-Ussing således holdt tavlen
for lybsk import, bragte Ulla Haastrup 1992 nye
iagttagelser frem, der tyder på, at den er blevet til
i et tyskinflueret kunstmiljø på Fyn. Hun påvi
ste 1992, at malerierne skyldes malere, der også
har gjort sig gældende på Claus Bergs (især fyn
ske) altertavler fra de samme år.197 Et par af disse
malere kendes fra en signatur ved deres hjem
lige navne ‘Peder Maler’ og ‘Iver Pedersen’.198
Malerne synes således at være udgået fra Claus
Bergs værksted eller et miljø af stedlige malere,
som også han trak på. Nærmest Faaborg-tavlens
malerier står ifølge Haastrup Skovby Kirkes alter
frontale (Odense Amt) og altertavlen i Århus Vor
Frue Kirke (DK Århus 1122-1140), der har de
samme kantede og nærmest karikerede hoveder,
uformelige kroppe og lange lemmer.199

Fig. 55a-b. a. Bomærke el. våben, med patriarkalkors og egetræ, for ukendt, detalje af maleri på den venstre faste
fløj (s. 692). b. Våbenskjold for biskop Jens Andersen (Beldenak), detalje af maleri på højre faste fløj (s. 692). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – a.Trademark or arms of unknown person with patriarchal cross and oak tree, detail of painting on
the left fixed panel. b. Coat of arms of Bishop Jens Andersen (Beldenak), detail of painting on right fixed panel.
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2007 anerkendte Jan Friedrich Richter Ulla
Haastrups iagttagelser, men han bestred, at de
to nævnte malernavne nødvendigvis var danske.
Signaturen var skrevet på en blanding af dansk
og plattysk, ligesom Faaborg-tavlens indskrifter
jo er på plattysk. Han hævdede hermed, at kred
sen af malere omkring Claus Berg var tysk og
knyttet til et nordtysk malermiljø repræsenteret
ved malerne Hinrik Bornemann og Wilm De
deke, hvis hovedværker er altertavler i Hamborgs
Katharinakirke (nu i Kunsthalle) og Jacobikirke.
Faaborg-altertavlen var ifølge Richter importeret
fra Lübeck.200
Jan Richters videre undersøgelser af relatio
nerne mellem maleriet nord og syd for Øster
søen er værdifulde. Men spørgsmålet om de to
maleres nationalitet er vel mindre interessant.201
Og selv hvis der har været tale om (indvandrede)
tyskere, viser den omstændighed, at sidestykkerne
til Faaborg-tavlens malerier har et klart tyngde
punkt på Fyn, at ikke blot dens malerier, men
også snedker- og billedskærerarbejde må skyldes
et værkstedsmiljø i Danmark, snarest på Fyn. 202
Om billedskærerarbejdet mente Jan Richter,
at det i bred sammenhæng stammer fra den så
kaldte Imperialissimamesters kreds, og at dens
stil og figurudformning kan sammenlignes med
denne formodede mesters altertavle i Hald ved
Randers.203 Med tavlerne fra denne kreds har
Faaborg-tavlen da også slægtskab i opbygningen
med centrale figurer af Nådefaderen og Maria.
Men større er lighederne næppe, når man skal
tage højde for det omfattende fællesgods fra ti
dens nordtysk-danske område.204
Ikonografi og forlæg. Ulla Haastrup har påvist,
hvorledes malerne omkring Claus Berg var af
hængige af grafiske forlæg fra især Lucas Cranach
d.æ. og Israhel van Meckenem.205 Sidstnævntes
stik synes også direkte eller indirekte at ligge til
grund for kompositioner og enkeltfigurer i skil
dringen af Jesu Lidelseshistorie i Faaborg, dog i
kombination med andre forlæg.206 Richter har
anført, hvorledes kompositionen i Korsbæringen
kan føres tilbage til Martin Schongauer og Isra
hel van Meckenem, mens scenen også, ligesom
Tilfangetagelsen, synes beslægtet med arbejder fra
den westfalske Liesborn-mesters værksted. Rich

ter mener derfor, at tavlens maler(e) enten har
opholdt sig i Westfalen eller har fået kendskab
til forlæggene ad indirekte vej.207 Denne indi
rekte vej kunne, som foreslået af Richter, meget
vel være gennem maleren Hinrik Bornemann
(1464/68-99), der virkede i Lübeck.208 I kompo
sition, men navnlig hvad angår enkeltfigurer, har
Faaborg-malerierne nære paralleller i de lidt æl
dre altermalerier i Güstrow Domkirke tilskrevet
Hinrik Bornemann.209
Ændringer og tilføjelser. Altertavlen har gennem
gået en række ændringer, der i et vist omfang kan
belyses gennem skriftlige kilder og tegningsma
teriale, der ligeledes oplyser om nu forsvundne
oprindelige dele.210 Tavlen, der som nævnt om
tales tidligst 1546, beskrives 1588 af biskop Jacob
Madsen som »En Taffle met vdhugne Billede, det
hellig Trefoldighet Billeder; men er vden paa Pas
zen« (men med passionen ‘udenpå’).49 Til tavlens
oprindelige dele hørte en †topfrise med liljer,
en kvartrund †baldakin med korsblomstsmyk
ket hængefrise, en †predella samt et †støttestativ
(jf. fig. 47). Desuden var der ifølge en præste
indberetning til Ole Worm 1623-25 på bagsiden
af altertavlen et †maleri forestillende en kardinal
»met sine muncke, møneklinger, drawanter och
heste met stoer proces« (jf. sagn s. 615).62 †Pre
dellaen, var jævnbred med †alterbordet, dvs. ca.
235 cm.211 Den bestod af en lille ‘fodplade’ med
fire små malerier samt et større panel flankeret
af to hængslede fløje, der kunne lukkes hen over
midten; herpå tre større malerier.211 Fløjene (‘lå
gerne’) fandtes 1837 fastnaglede.211 Om indhol
det af predellaens senmiddelalderlige malerier
haves kun sparsomme oplysninger, idet disse på
et senere tidspunkt, før 1755, er blevet overklæ
bet med sekundære malerier på papir. Kun om de
små malerier på fodpladen haves sikre underret
ninger, idet Karsten Friis Wiborg 1837 under det
opklæbede papir iagttog oliemaleri på kridt- og
limgrund forestillende ‘en katolsk ærkebisp’.212
Der har vel været tale om malerier i stil med pre
dellaens i Århus Vor Frue kirke (DK Århus 11223, fig. 80-81), der som nævnt er tilskrevet samme
værksted.
Predellaens sekundære malerier blev 1755 be
tegnet som ‘nyere’ og kan have været udført i sid

alterprydelser

Fig. 56. *Højaltertavlens rammeværk (s. 684). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – The
framework of the *high altar.
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ste fjerdedel af 1600-tallet, samtidig med at tavlen
fik topstykke (jf. ndf.). De tre store malerier på
indersiden af de hængslede fløje og på det større
midtfelt forestillede (fra venstre): 1) Korsfæstel
sen, også benævnt Korsnedtagelsen, 2) Den Sidste
Nadver, og 3) Opstandelsen.213 Da Korsnedtagel
sen og Opstandelsen på indersiden af predellaens
hængslede fløje ligger i forlængelse af den beva
rede passionscyklus, har der muligvis været tale
om en gentagelse af oprindelige motiver. Dog
synes Nadverens centrale placering at tale for en
efterreformatorisk datering af motivet.214 Hvor
vidt der også var malerier på ydersiden af predel
laens hængslede låger, haves der ingen underret
ninger om. Det ikonografiske indhold af fodpla
dens sekundære malerier på papir beskrives iden
tisk i Danske Atlas (1774) og hos Karsten Friis
Wiborg (1837), mens indberetningen til Thurah
(1755) og kirkeinspektionens beskrivelse (1846)
hverken korresponderer hermed eller med hin
anden. Scenerne blev 1755 fundet at forestille: 1)
Vandringen til Emmaus, 2) Kristi Himmelfart,
3) Pinseunderet, 4) Dommedag.160 Ifølge Dan
ske Atlas 1774 og Karsten Friis Wiborg 1837 var
der tale om 1) Korsfæstelsen, 2) Dommedag, 3)
Himmerig, 4) Helvede. Kirkeinspektionen angav
1846 motiverne som: 1) Kristus med den bod
færdige røver i paradis, 2) Kristi nedfart til Hel
vede, 3) Kristi opfart fra Helvede, 4) Dommedag,
Himmel og Helvede.215 Det er uklart, hvorvidt
uoverensstemmelserne i beskrivelserne skyldes
forskellige tolkninger af det samme maleri, eller
om malerierne er ændret i tiden mellem beskri
velserne. Det er dog sikkert, at der på intet tids
punkt er sket en fremdragelse af de oprindelige
malerier, idet også J. J. A. Worsaae 1853 bemær
kede de ‘påhængte slette malerier’ forneden.216 I
baldakinen (‘cornichen’) var sekundære malerier
forestillende de fire evangelister, udført af samme
maler som havde malet de sekundære predella
malerier.160 Dette arbejde kan have været samti
digt med et sekundært †topstykke med Christian
V’s monogram under en udskåren krone.160
1776 blev altertavlen fundet brøstfældig, hvor
for den istandsattes som en del af den nye korind
retning 1776-77. Den ‘faldefærdige’ tavle fik nye
jernbeslag, og det ældre, sekundære topstykke er

stattedes af et nyt eller fornyet †topstykke med
svejfet gavl, kronet af den hebraiske indskrift ‘Je
hova’ i strålekrans flankeret af to vaser. Desuden
påsattes to ca. 30 cm brede vinger i rokoko-stil
(jf. fig. 47).217 Istandsættelsen af altertavlen omfat
tede også fremstillingerne af Kristi Lidelseshisto
rie og Kirkefædrene (‘munkene’), der blev ‘malet
og forbedret’.76
Nedtagningen 1857-58. Som guvernør over Fyn
besøgte kronprins Frederik (VII) kirken 1845,
og ytrede derpå ønske om, at altertavlen blev re
staureret og overdraget til Det Kgl. Museum for
Nordiske Oldsager. Kronprinsen foreslog, at det
te kunne ske for midler testamenteret til kirken af
klokker Herluf Trolle Heye. Ligesom museets di
rektør C. J.Thomsen modsatte kirkeinspektionen
sig imidlertid dette og anførte, at man ikke havde
råd til at sætte en ny altertavle i dens sted.218 Et
enkelt kirkeinspektionsmedlem, byfoged Jacob
Wiborg (far til Karsten Friis Wiborg), nedlagde
separat votum, hvori han over for stiftsøvrighe
den fremsatte det synspunkt, at en ny altertavle
burde anskaffes, da den eksisterende ved sin ‘syn
lige fremstilling af Gudfader er aldeles uforene
lig med kristendommens lære’. Wiborg udtrykte
derfor forhåbning om, at kronprinsen ville for
ære et passende altermaleri til kirken. Da stifts
øvrigheden på et teologisk grundlag tilsluttede
sig kirkeinspektionens økonomisk begrundede
afvisning af en restaurering, indstillede kronprin
sen sagen til afgørelse i Danske Kancelli, hvor re
staureringsforslaget blev forkastet.215
Da kirken ved den gennemgribende hovedi
standsættelse 1857-58 fik foræret en ny alter
prydelse (s. 682), blev tavlen nedtaget og hensat
i reduceret skikkelse under orglet på en dertil
muret fod.219 I den forbindelse fjernedes de nu
forsvundne oprindelige dele og sekundære tilfø
jelser, og malerierne blev ferniseret.68
Overdragelsen til Nationalmuseet 1882. I begyn
delsen af 1880’erne blev tavlen tilbudt Vor Frue
Kirke i Odense som erstatning for Claus Bergs
altertavle, der da påtænktes – og 1884 blev – flyt
tet til Skt. Knuds Kirke. Menigheden i Vor Frue
Sogn vendte sig herimod og foranstaltede under
skriftindsamlinger (DK Odense 1088). 1882 blev
tavlen i stedet skænket til Nationalmuseet. Guld

sidealterfigurer

Fig. 57. Nådefader, o. 1500, fra en †altertavle (s. 698). Foto Arnold Mikkelsen 2012 –
Father of Mercy, c. 1500, from an †altarpiece.
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Fig. 58-60. Figurer fra en †altertavle, o. 1500. 58. Johannes (s. 700). 59. Andreas (s. 700). 60. Uidentificeret apostel
(s. 700). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Figures from an †altarpiece, c. 1500. 58. St. John. 59. St. Andrew. 60. Unidenti
fied apostle.

smed Hans Dreyer, der forestod tavlens oversen
delse, sendte medfølgende en del løse ting men
beklagede, at ‘noget er jo desværre borte’.220
Efter overførslen til NM er den oprindelige
staffering på et ukendt tidspunkt fremdraget ved
en afdækning af de sekundære farvelag.221 Se
nere restaureringer foretaget af Nationalmuseet
har hovedsageligt haft til formål at stabilisere og
fastholde staffering og maleri. 1951 og 1966 fast
lagdes der således skallende kridtgrund på de fa
ste fløjes malerier og på figursidens bagklædning.
Desuden fjernedes tidligere reparationer af figu
rernes forgyldning, udført med okkerfarve, mens
yderfløjenes malerier blev fastgjort. 1974 blev
malerierne renset for overfladesnavs, og opskal
ninger fastlagt med lim. Midtskabets sidefigurer
og sidefløjenes 16 figurer blev 1996-98 konser

veret ved Pernille Bronée og Stephanie Noerbel,
med henblik på at sikre staffering og stabilisere
løse dele. Samtidig gennemførtes en prøveistand
sættelse med fremhævning af lokalfarver.
Opstillet i Nationalmuseets samling for Mid
delalder og Renæssance (inv.nr. D 1734).
sidealterfigurer
Nådefader (fig. 57), o. 1500, 78 cm høj, formentlig
hovedfiguren fra en (†)sidealtertavle. Nådefade
ren er vist som en kronet Gudfader med stort
fuldskæg og halvlangt, fyldigt hår, der siddende
på en højrygget tronstol foran sig holder sin sam
mensunkne søn. Under den frynsebeklædte kap
pe ses bredsnudede sko. Kristus har halvlangt hår
og fuldskæg. Øjnene er lukkede, hovedet hænger
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Fig. 61-63. Figurer fra en †altertavle, o. 1500. 61-62. Uidentificerede apostle (s. 700). 63. Uidentificeret biskoppelig
helgen (s. 700) Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Figures from an †altarpiece, c. 1500. 61-62. Unidentified apostles. 63.
Unidentified bishop-saint.

mod højre. I dets venstre side er der et hulrum,
formentlig et relikviegemme, der har været skjult
af den nu kun delvist bevarede tornekrone.222
Armene er afbrudt under skuldrene, men har
antageligt hængt lige ned som vanligt for denne
type Nådefader.223 Sidesåret er tydeligt, og begge
fødder har kraftige naglehuller. Figuren er udhu
let på bagsiden og har rester af tre jernnagler fra
en tidligere, dog næppe oprindelig, ophængning.
Der er spor af sekundær rød og mørkegrå farve
på hhv. Gudfaders læber og skæg.
Figurgruppen, der muligvis er et nordtysk ar
bejde, er af Thorlacius-Ussing sat i forbindelse
med Henning van der Heide og Imperialissimamesteren.224 Gruppen hang 1837 over en niche
i korets nordmur.168 Den blev 1898 fundet i kir
kens materialskur, hvor den vel havde henligget

siden kirkens istandsættelse 1857-58. Efter re
staurering 1899 blev den genophængt i kirken.225
Nu ophængt i forhallen.
Krucifiksfigur (fig. 138), o. 1500, 54 cm høj, for
mentlig fra en korsfæstelsesscene i en (†)sideal
tertavle. Den ganske velskårne Kristusfigur har
langt hår, sirligt fuldskæg og snoet tornekrone.
Hovedet hælder let mod højre, øjnene er luk
kede. Armene mangler, men bladningen for dem
i ryggen viser, at de har haft en vinkel på ca. 45
grader. Under ribbenene, som det indsunkne,
muskuløse mellemgulv lader træde frem, ses en
kraftig sidevunde. Lændeklædet er bundet med
en kort snip mellem de let bøjede ben; fødder
ne mangler. Figuren er udhulet i ryggen og har
enkelte spor efter bemaling. Thorlacius-Ussing
har henført arbejdet til et nordtysk værksted.226
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Fig. 64. Alterkalk, 1697, udført af Jesper Hansen Rust, med bæger fra 1843 (s. 701).
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chalice, 1697, made by Jesper Hansen Rust, with cup
from 1843.

Ophængt i kapellet 1857-58, senere i snedker
mester Emanuel Petersens varetægt. Siden 1939
ophængt i forhallen.227
Seks apostel- og helgenfigurer (fig. 58-63), o. 1500,
ca. 80 cm høje, har hørt til i fløjene på en lidt
større (†)sidealtertavle. Der er tale om fem kun til
dels identificerede apostle og en bispehelgen, hvis
attributter er delvist nye og ombyttede.228 Kun nr.
2 og 6 er hulede i ryggen, og de afrensede figurer
har ingen spor af bemaling. 1) (Fig. 58), Johannes
med kalk. 2) (Fig. 59), Andreas, med skriftbånd
og fornyet kors. 3) (Fig. 60), uidentificeret apostel
med ny korsstav, der tidligere holdtes af figur nr.

4. 4) (Fig. 61), uidentificeret apostel, med fornyet
hånd og hyrdestav, der tidligere blev holdt af figur
nr. 6. 5) (Fig. 62), uidentificeret apostel, med bog
i posebind, muligvis Peter. Venstre hånd er ny. 6)
(Fig. 63), uidentificeret bispehelgen. Begge hæn
der er nye ligesom bispestaven, der tidligere blev
holdt af figur nr. 3.
Figurerne nr. 1 og nr. 5 er ophængt i forhallen,
de resterende i midtskibet flankerende indgangs
partiet. De blev fundet 1898 i kirkens material
skur, hvor de vel havde henligget siden kirkens
istandsættelse 1857-58. Ophængt i kirken efter
restaurering 1899.225
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Fig. 65. Alterdisk, 1697, udført af Jesper Hansen Rust (s. 701), og oblatæske, 1649, skænket af Karen
Andersdatter Hammer (s. 701). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Paten, 1697, made by Jesper Hansen
Rust, and wafer box, 1649, donated by Karen Andersdatter Hammer.

Altersølv
Alterkalk (fig. 64), 1697, 23,5 cm høj, udført af
Jesper Hansen Rust, Odense, og forsynet med
initialer for den ukendte giver. Foden er sekssi
det med rombesmykket kant og er drevet stejlt
op imod det sekssidede, krydsskraverede skaftled.
Den gotiserende knop har rudebosser og relief
versalerne: »Ihesus«. Det kummeformede bæger
er ifølge graveret indskrift (skriveskrift) fra 1843:
»Denne Overdeel er Omgjordt og Foræret af J
L Boland Aar 1843«. På en af fodens tunger er
nittet en støbt Kristus-figur med flagrende læn
deklædesnipper på graveret kors med svunget
skriftbånd, hvorpå »INRI«. På den modsatte tunge
ses et spejlmonogram, muligvis med initialerne
»EB«, og det daterende årstal »1697« (fig. 139). På
fodpladen mestermærke for guldsmeden (Bøje II,
nr. 4090-92).
Kalken repareredes 1815 af Faaborg-guldsme
den Gottlieb Ludvig Mettemeier,229 og bægeret
fornyedes 1843 af den ligeledes lokale Johan Lo
renz Boeland på egen bekostning, da han ikke

Danmarks Kirker, Svendborg

længere fandt det forsvarligt at lodde den ‘fortæ
rede og utætte’ kalk.230 Kalken vejer ifølge inven
tariet 1914-15 38 lod.88
Den tilhørende disk (fig. 65), 15 cm i tværmål,
har på fanen graveret Jesumonogram og cirkel
kors (fordybningen er nyere). Disken vejer ifølge
inventariet 1914-15 7½ lod.231
Altersættet er tidligst omtalt 1749.76 En nær
parallel findes i Odense Skt. Knuds Kirke, hvor
kalk og disk er udført 1699 (DK Odense 549, fig.
430, 433). Et †kalkklæde af grønt fløjl blev 1753
lavet af †prædikestolens gamle betræk.76 Et andet
omtales 1914-15.231
1916 erhvervedes særkalke som gave fra læge
Axel Rosenberg og hustru.181
Oblatæske (fig. 65), 1649, 5 cm høj, tværmål
9 cm, skænket af Karen Andersdatter Hammer
(†1661) til minde om hendes afdøde mand, Peder
Hansen M(øller) (†1649), jf. †epitafium nr. 3. På
låget graveret versalindskrift: »S(alig) Peder Han
sen M(øller) Karen Anders Daater H(ammer)
1649«. Tidligst omtalt i 1749-inventariet.76 Æsken
vejede i 1881 10 lod.171
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Fig. 66. Sygesæt nr. 1, bestående af kalk og disk, 1606, samt oblatæske, 1609, alt skænket af Mette Emmiksen (s. 702).
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chalice and paten for the sick no. 1, 1606, wafer box, 1609, donated by Mette Emmiksen.

Sygesæt. 1) (Fig. 66), 1606, med initialer og
våbener for giveren Mette Emmiksen til Stens
gård (†1612) og hendes afdøde mand Jørgen
Tidemand til Hageløs (†1571) (jf. †epitafium nr.
2).232 Kalken, 12,5 cm høj, har pyramideformet

Fig. 67. Sygesæt af tin (nr. 2), 1780 (s. 702). Foto Ar
nold Mikkelsen 2012. – Chalice and paten for the sick (no.
2), pewter, 1780.

fod på sekstunget fodplade. Det cylindriske skaft,
med profilringe, har seksdelt knop med cirkel
bosser mellem blade; bægeret er stejlt. På foden
er graveret våbener og initialer, »IT« og »ME«,
for giverne, foruden det daterende årstal: »1606«.
Disken, tværmål 9 cm, har på fanen tilsvarende
graverede våbener og initialer samt hjulkors.
Den tilhørende oblatæske fra 1609 bærer det
samme sæt initialer og våbener. Den er 3,5 cm høj
og 7 cm i tværmål. På låget to graverede våbener,
initialerne »IT« og »ME« samt daterende årstal
»1609«, inden for cirkel. Indvendigt i bunden et
Jesumonogram. Rimeligvis af samme guldsmed
som alterkalken i annekskirken Diernæs (Sallinge
Hrd.).233 Tilhørende gammelt læderfutteral.
2) (Fig. 67), 1780, af tin. Kalken, 9 cm høj, med
profileret fod og skaft. Disken er glat, tværmål 6,5
cm. I tilhørende gammelt læderfutteral.234
3) 1910, sølvplet, kalken, 13 cm høj, med profi
leret fod og skaft. På bægeret er graveret kors og
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indskrift med skriveskrift: »Faaborg Kirke 1910«.
Undersiden af fodpladen rummer en disk med
hjulkors på fanen. Tilhørende glasflaske og futteral.
Et †sygesæt af tin (kalk og disk), tidligst nævnt
1749, udgik 1780 som ‘brøstfældigt og ubruge
ligt’.76
En lille †tinflaske til vin omtales 1749.76 En
†glasflaske opbevaret hos præsten udgik af inven
tariet 1867.171
Alterkande (fig. 69), 1844, af sølv, 35 cm høj,
givet af klokker Herluf Trolle Heye. Kanden
har cirkulær fod med rifling over glat standkant.
Korpus er vaseformet med rifling forneden og
omløbende rankeslyng af vinløv foroven. Under
den svungne hank et langskægget mandshoved.
Låget har blomsterknop. På korpus er graveret
med skriveskrift: »Wor Frelser til Ære og hans
Menighed i Faaborg til Opbyggelse givet af Her
luf Trolle Heye Aar 1844«. På undersiden af kor
pus fire stempler: mestermærke »AI«, muligvis for
Asbjørn Jacobsen, København (Bøje I nr. 1456),
guardeinmærke for Peter R. Hinnerup, Køben
havnsmærke med årstal 1844 samt månedsmærke
Fig. 69. Alterkande, 1844, skænket af Herluf Trolle
Heye (s. 703). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar
jug, 1844, donated by Herluf Trolle Heye.

(løve). Leveret af hofjuveler Samuel Prahl, Kø
benhavn.235
Tinflaske (fig. 68), 1731, 22,5 cm høj, med ind
graveret versalindskrift: »Faaborgs kirchis flasche
1731«. Omtalt i inventariet 1749 som ‘en stor
tinflaske til vin’.76 Senere anvendt ved dåben.236
Flasken har huller af korrosion.
Vinskummeske, 1921, af sølv, 13 cm lang, med
Københavnsmærke 1921 og guardeinmærke for
Christian F. Heise. Ude af brug.
Alterudstyr og alterskranker

Fig. 68. Vinflaske af tin, 1731 (s. 703). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Pewter wine flask, 1731.

Alterstager. 1) (Fig. 70), skænket 1685 af Margre
the Clausdatter, Boe Jacobsens enke.237 De 48 cm
høje messingstager har klokkefod og baluster
skaft. På fodens underside læses med graverede
versaler: »Margreta S(alig) Boe Iacobsens A(nn)o
1685«. Tidligst omtalt 1749.76

45*
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Alterbogen (fig. 73), Christian IV’s bibel, Kø
benhavn 1633, i indbinding af rødt skind fra
1915 med beslag af drevet sølv, der er skænket
1741 af Joen Hansen Pank og hustru Anna So
phia Archtander.238 På bindets for- og bagside er
kvadratiske hjørnebeslag med kerubhoveder og
rankeslyng indrammet af perlestav. Af de oprin
deligt to identiske239 spænder er det nederste be
varet: et krucifiks, flankeret af to kerubhoveder;
med skjoldformede, kerubprydede beslag. De
sidste repareredes 1816 af Rasmus Rolffsen Kra
mer, 1869 og igen 1882 af Hans Dreyer.68
†Alterbøger. 1) Indbundet i læder, 1749 beteg
net som ‘gammel’.76 2) Indbundet i sort fløjl med
forgyldning og tilhørende futteral, 1749 betegnet
som ‘ny’.76 3) En Christian IV’s bibel, anskaffet
1795 for at skåne den nuværende alterbog.134
Alterkrucifiks (fig. 72), 1758, af sølv, skænket af
købmand Lars Lindegaard og hustru Anna Maria
Jørgensdatter Mahl, 44 cm højt. Fremstillingen er

Fig. 70. Alterstager nr. 1, 1685, skænket af Margrethe
Clausdatter, Bo Jacobsens enke. (s. 703). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Altar candlesticks, no. 1, 1685, donated
by Margrethe Clausdatter, widow of Bo Jacobsen.

2) (Fig. 71), 1802, af pletsølv, 30 cm høje, i
empire-stil, skænket af kirkeværge Hans Kaster
(1738-1816) og hustru Sophie Caroline Kaster
f. Holst.134 Foden er kvadratisk med sfinkser og
urner, skaftet firsidet udladende med guirlander,
og lyseskålen har form af en vase. På foden er
graveret skriveskrift, hhv. »H. Kaster 1802« og »S.
C. Kaster 1802«.
3) 1939, af sølv, 14 cm høje, i art deco-stil med
kraftigt, cylindrisk skaft og enkel sort profilering.
På den flade, cylindriske fod læses med graverede
versaler: »Faaborg by 1539-1939«, og i bunden
ses fire stempler: mestermærke for Grann & Lag
lye, København, Københavnsmærke med årstallet
1939, guardeinmærke for Johannes Siggaard samt
stempel for Landsforeningen Dansk Arbejde. Gi
vet af byrådet 1939 i anledning af Helligåndskir
kens 400-års jubilæum som sognekirke.181
En syvarmet lysestage (jf. fig. 14) er fra o. 1925,
34,5 cm høj.

Fig. 71. Alterstager nr. 2, 1802, skænket af kirkeværge
Hans Kaster og hustruen Sophie Caroline Kaster (s.
704). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar candlestick
no. 2, 1802, donated by church warden Hans Kaster and his
wife Sophie Caroline Kaster.
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*Røgelseskar (fig. 74), 1200-50, bronze, 18×12
cm, signeret af Jakob Rød. Låget, der hvælver sig
svagt tilspidsende og krones af en lille, cylindrisk
lanterne, har røghuller, hvis omrids er trukket
op med gravstik. Over en bort af skiftevis sideog spidsstillede trekanter danner cirkulære og
dråbeformede huller blomstermønstre, adskilt af
rundbuede huller. Den halvkugleformede skål
hviler på en konisk fod med tovstav. Skål og låg
har tre sæt øskener til ophængning, hvoraf et sæt
er afbrudt og et andet erstattet med jernøsken.
Af ophænget er bevaret to jernstænger samt et
firearmet ophængningsled. Over en graveret zig
zagbort er ved skålens rand graveret en omlø
bende runeindskrift: »magistær : iakobus : ruffus
: fabær : me feciþ : guþ : si« (Mester Jakob Rød,
smed, gjorde mig; Gud signe) (Moltke, Runerne
413).240

Fig. 72. Alterbordskrucifiks, 1758, skænket af Lars Lin
degaard og Anna Maria Jørgensdatter. Oprindeligt på
†messehagel (s. 704). Foto Arnold Mikkelsen 2012. –
Altar crucifix, 1758, donated by Lars Lindegaard and Anna
Maria Jørgensdatter. Originally on †chasuble.

af sengotisk type. Kristus hænger dybt i armene,
hænderne er krummede, hovedet hælder let mod
højre, øjnene er lukkede. Lændeklædet er bun
det med en snip ud for højre hofte, mellemgul
vet let indtrukket, knæene er samlede, fødderne
overlagte og fæstnet med en nagle. Korstræet er
glat og har små huller til fastsyning på en †mes
sehagel (nr. 3), hvortil krucifikset oprindeligt er
givet. På bagsiden findes delvist ødelagt indskrift
i kursiv: »Anno 1758 d. 25 December Haver Lars
Lin[degaard] … Anna Maria Jørgensdatter givet
denne … «. Krucifikset genanvendtes på †mes
sehagel nr. 4 og blev 1870 opsat på alterbordet, i
hvilken anledning det vel fik påloddet sin tunge,
sølvbeklædte blyfod i form af en Golgatahøj.151

Fig. 73. Christian IV’s bibel, 1633, med sølvbeslag fra
1741 (s. 704). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Bible,
1633, with silver fittings from 1741.

706

faaborg · helligåndskirken

Fig. 74. *Røgelseskar, 1200-50 (s. 705), i NM. Foto
Arnold Mikkelsen 2013. – *Censer, 1200-50.

Fra Jakob Røds værksted i Svendborg kendes,
som noget ret bemærkelsesværdigt, 12 røgelses
kar signeret med runer.Yderligere to kar kan ud
fra stilistiske træk tilskrives værkstedet, kendeligt
på de forholdsvis store, kugleformede og enkelt
udsmykkede arbejder. På nær tre kan alle kar
henføres til kirker i Svendborg Amt.241 Nærmest
Faaborg-karret står de næsten identiske kar fra
Heden og Ulbølle (Sallinge Hrd.), Hesselager
(Gudme Hrd.), Lunde (Sunds Hrd.) samt Tjømø
(Vestfold, Norge).242
Det er uvist, om røgelseskarret er anskaffet til
klosterkirken fra en nærliggende landsbykirke,
eller om det er kommet til senere, ikke utænke
ligt fra (†)Skt. Nikolaj Kirke ved dennes nedlæg
gelse. Det nævnes dog ikke blandt de genstande
herfra, som efter kongebrev 1539 blev overladt
til den nye sognekirke. Karret er tidligst omtalt
i Helligåndskirken 1701 af Thomas Bircheroed
og anvendtes ifølge 1749-inventariet som ild
kar.243 Indgået til Nationalmuseet 1811 (inv.nr.
702).
Messehagler. 1) 1961, fra Dansk Paramenthan
del, udført i karmoisinrød fløjl med korsprydet
gaffelkors i guld på begge sider.244 2-3) 1999 og
2003, hhv. i grøn og lilla uld, med kors af gyldne
bånd på begge sider; syet og skænket af to ano
nyme faaborgensere.245 †Messehagler. 1) Af fløjl,
omtalt 1749 som ‘ubrugelig’ og ældre end nr.
2.76 2) Af fløjl, ‘med guld stafferet’, omtalt 1749
som gammel men i brug.76 3) 1758, af rødt fløjl
med guldgaloner og sølvkrucifiks, givet af Lars
Lindegaard og hustru Anne Maria Jørgensdatter
Mahl (jf. alterkrucifiks).76 4) 1817, af rødt fløjl
med guldgaloner givet af jomfru Horne, påsyet et
ældre sølvkrucifiks (se nr. 3 og alterkrucifiks).171
4) O. 1930, anskaffet efter samråd med Selskabet
for Kirkelig Kunst.151
Alterskranke (jf. fig. 14), 1858. Den hesteskofor
mede skranke, antageligt tegnet af Carl August
Møller, er af egetræ med smalle, symmetriske
jernbalustre. Gråmalet knæfald, betræk i mørklil
la, 1861 med rødt uldfløjl.151 †Alterskranker. 1)
Omtalt 1831 som ‘ringe og uhensigtsmæssig’,
hvorfor den ønskedes fornyet.246 2) 1834, ottesi
det med jerngelænder og balustre af træ; knæfald
af fyrretræ med lærredsbetrukne puder.247
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Døbefonte
Døbefonte. 1) (Fig. 75), romansk, o. 1200, af gra
nit, 89 cm høj, kummens tværmål 72 cm. Op
rindelig er kun kummen med rankeudsmykning
over en rundstav. Den tilhører en østfynsk un
dergruppe af Storebæltstypen (Mackeprang, Dø
befonte 112).248 Det nyere pyramidestubformede
fodstykke er hugget efter en tegning af maleren
Carl Knippel, der som model brugte døbefonten
fra †Hov Kirke i Nationalmuseet.249
Kummen stod som vandtrug ved en gård i by
en indtil o. 1917, da den blev erhvervet af kirken.
Trods den usikre proveniens må der formentlig
være tale om (†)Skt. Nikolaj Kirkes font, som ved
reformationen er overflyttet til Helligåndskirken
og 1588 iagttoges i vestenden af Jacob Madsen.49
I givet fald er den vel fjernet fra kirken 1687 (jf.
†døbefont). Siden 1996 opstillet midt i koret,
hvor den erstattede døbefont nr. 2.
2) (Fig. 76-78), 1837, af marmor, udført af
Hermann Ernst Freund (1786-1840) og skænket
af Simon Hempel Ploug (1768-1831).

Fig. 76. Døbefont nr. 2, 1837, udført af Hermann Ernst
Freund og skænket af Simon Hempel Ploug (s. 707).
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Font no. 2, 1837, made
by Hermann Ernst Freund and donated by Simon Hempel
Ploug.

Fig. 75. Døbefont nr. 1, romansk (s. 707). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Baptismal font no. 1, Romanesque.

Den vaseformede kumme, 46,5 cm høj, er ud
ført af hvid marmor, den kubiske sokkel af grå
sten. Kummen krager svagt ud ved mundings
randen og har på siderne en omløbende frise
med figurer i højt relief. Hovedscenen, Dåben i
Jordan, viser Jesus med skulderlangt, lokket hår
og kort fuldskæg samt folderigt lændeklæde. Han
bøjer sig med sænket hoved og hænderne samlet
til bøn mod Johannes Døberen, der i højre hånd
holder en muslingeskal med dåbsvandet; i ven
stre hånd en stav. Johannes har kort krøllet hår og
fuldskæg og er iklædt knælang kofte af kamel
hår; tv. ses Helligåndsduen. Bag Johannes sidder
en mand i færd med at afklæde sig for dåben, og
bag ham igen en stående kvinde med et nøgent
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barn. Bag Jesus er en stående og en knælende
engel, der bærer hans klæder.250 Derefter følger
endnu en stående engel, der holder to dåbsbørn
i hænderne. En dreng synes modvilligt at vende
sig bort, men overtales af en lidt ældre pige, der
beroligende lægger hånden på hans skulder.
Med sin tilsvarende hovedscene har Bertel
Thorvaldsens døbefont i den nærliggende Brahe
trolleborg Kirke (Sallinge Hrd.), opstillet 1817,
utvivlsomt øvet indflydelse på fontens tilblivelse.
Dåbsscenen er dog udført spejlvendt efter et re
lief af Thorvaldsen i København Vor Frue (DK
KbhBy 1 196 fig. 120). Den siddende mand synes
i øvrigt delvis kopieret efter Rafaels fremstilling
af Jesu Dåb i Vatikanet.
I udformningen af døbefonten som en vase med
relief står Freund i tydelig gæld til antikke romer
ske marmorkratere af kalyxtypen, om end han
i forhold til sit antikke forlæg har udeladt vulst,
hanke og fod.251 Freund har utvivlsomt stiftet
bekendtskab med kalyxkratere under sit ophold
i Rom som medhjælper i Bertel Thorvaldsens
værksted.Typen var repræsenteret i flere romerske

samlinger, bl.a. i Thorvaldsens afstøbningssamling,
og tilmed udførtes et reliefprydet marmorkrater i
værkstedet, mens Freund virkede der.252 I fraval
get af hanke og ved den uprofilerede, kun svagt
udkragede kummekant, er Freunds døbefont dog
nærmest beslægtet med antikke kratere i Napoli
og Pisa, som Freund kan have set under sine rejser
i Italien 1827-28.253 Freund modtog 1828 bestil
lingen på fonten af agent Simon Hempel Ploug
i forbindelse med sit besøg i Faaborg hos dennes
søn Jørgen Ploug under hjemrejsen fra Rom.254
En udateret blyantsskitse blandt Freunds efter
ladte papirer viser et tidligt udkast:255 Dåbsscenen
var retvendt i forhold til Thorvaldsens relief i Vor
Frue, dog med tilføjelse af Helligåndsduen. Alle
sidegrupperne var i øvrigt komponeret som på
fonten bortset fra den modstræbende dreng og
pigen der beroliger ham. De to figurer er kom
met til senere, måske for med Thorlacius-Ussings
ord ‘at neutralisere de ret stærke bevægelser’ mod
relieffets hovedscene.256 Da modellen stod færdig
i januar 1833,257 var opdragsgiveren død, og søn
nen Jørgen Ploug rykkede samme år for leverin

Fig. 77-78. Døbefont nr. 2, 1837, udført af Hermann Ernst Freund og skænket af Simon Hempel Ploug (s. 707).
Fotos i NM. – Font no. 2, 1837, made by Hermann Ernst Freund and donated by Simon Hempel Ploug.
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Dåbsudstyr
Dåbsfade. 1) (Fig. 79), 1690, af tin, tværmål 44,5
cm, med to øskener og ringformede hanke. På
fanen er inden for en laurbærkrans graveret en
giverindskrift for borgmester Jacob Jørgensen og
hustru Karen Henningsdatter Achtonia: »Jacob
Jørgens: Karen Henningsdaat: Achtonia«, herun
der det daterende årstal »1690«.265 Giverne havde
få år tidligere skænket en †døbefont af træ. Tid
ligst omtalt 1749.76 Ude af brug.
2) 1858, af nysølv, tværmål 55,5 cm, skænket
af madame Voigt.266 Fadet, der er loddet på tværs,
har tandsnit på fanen. Ude af brug.
3) O. 1900, af messing, tværmål 58,5 cm. I bun
den et ligearmet strålekors. På fanen, der kantes
af en æggestav, ses et Jesumonogram og en ind
Fig. 79. Dåbsfad nr. 1, 1690, skænket af Jacob Jørgen
sen og hustru Karen Henningsdatter Achtonia (s. 709).
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Baptismal dish no. 1,
1690, donated by Jacob Jørgensen and his wife Karen Hen
ningsdatter Achtonia.

gen af fonten, ‘da flere af familien er gamle folk
og frygter for ikke levende at få den i øjesyn’.258
I foråret 1836 var arbejdet med at hugge fonten
i marmor påbegyndt. Året efter blev den færdige
font udstillet på Charlottenborg og derefter over
draget til Jørgen Ploug.259 1838 opstilledes den i
kirken.260 Fonten blev ‘ompoleret’ 1920; om den
oprindeligt stod poleret, er uvist.174 O. 1996 blev
den flyttet fra koret til den nuværende plads i
midtskibets vestende (jf. nr. 1).261
†Døbefont, 1687, af træ, ifølge en daterende
indskrift skænket af borgmester Jacob Jørgen
sen og hustru Karen Henningsdatter Achtonia
(jf. dåbsfad nr. 1).165 Fonten, der oprindeligt var
forgyldt,262 havde billedskærerarbejde i form af
bl.a. vindruer og fugle, beskrevet 1837 som et
‘groft’ arbejde.263 Repareret 1804 af snedker Pe
ter Tausen, Faaborg.88 Fonten stod i den østlige
ende af søndre sideskib, hvor også epitafiet over
Jacob Jørgensens første hustru Karen Jørgensdat
ter hang (jf. s. 728). Den blev 1838 udskiftet med
døbefont nr. 2 og sidst omtalt 1866 som henlig
gende i klokketårnet.264 †Fontehimmel. 1740 beta
les for et ‘tag’ i fonten.88

Fig. 80. Dåbskande nr. 1, 1868, skænket af Lars Jensen
(s. 710). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Baptismal ewer
no. 1, 1868, donated by Lars Jensen.
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Fig. 81. Korbuekrucifiks, o. 1550(?) (s. 711). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Chancel
arch crucifix, c. 1550(?).

skrift med skønvirkemajuskler: »Lader de smaa
børn komme til mig« (Luk. 18,16).
Dåbskander. 1) (Fig. 80), 1868, af sølvplet, 26,5
cm høj, skænket af jernstøber Lars Jensen.171 Det
pæreformede korpus, på lav cirkulær fod, har
svungen hank med frugtknop; på låget en blad
formet knop. Kanden er slidt og bærer præg af
reparationer. Graveret skriveskrift i bunden: »Ga
ve til Faaborg Kirke fra Lars Jensen 1868«. Ude af
brug.
2) 1964, af tin, 24 cm høj, med mesterstempel
»F. Bratland«, udført efter tegning af billedhugger

Edvard Jensen og leveret af Dansk Paramenthan
del.267 Ude af brug.
3) 1997, af sølv, en kopi af nr. 1.268
Et †fontegitter, beskrevet 1837 af K. F. Wiborg
som et ‘smagløst tralværk’,269 må have hørt til
den af Jacob Jørgensen og Karen Henningsdat
ter Achtonia 1687 bekostede †døbefont. Gitteret
må have haft en anselig højde, eftersom det stod
i vejen for udsynet til epitafium nr. 1, der hang
ved døbefonten (s. 728).269 1840 vedtog kirke
inspektionen at sælge ‘det gamle ormstukne og
brøstfældige trægitterværk’ ved auktion.53

dåbsudstyr ·†korskranke og korbuekrucifiks · prædikestol m.m.

†Korskranke og korbue
krucifiks
†Korskranke, 1777, opsat på bekostning af skipper
og handelsmand Peder Jørgensen Bager (†1777).
Den malede og forgyldte skranke (‘stakittet’) var
udsmykket med billedskærerarbejde i form af to
engle ‘i stor korpus’ og tre vaser (‘urtepotter’).76
Fjernet 1857-58.
Korbuekrucifiks (fig. 81), o. 1550. Kristusfiguren,
106 cm høj, hænger lodret i udstrakte og svagt
skrånende arme, der synes noget korte. Hovedet,
der er sænket mod højre, bærer en kraftig, snoet
tornekrone. Øjnene er lukkede og munden halvt
åben med synlige tænder. Håret falder i krøl
ler ned ad nakken og over højre skulder, mens
hageskægget har tætte lokker. Torsoen er fyldig,
særlig markant er den brede rygmuskel. Under
det fremskudte brysts synlige ribben træder mel
lemgulvets lodrette muskelfold frem. Lændeklæ
det hænger roligt med snippen bag om højre lår,
og benene er bøjede med overlagte fødder.270
Korstræet, 147×127 cm, består af to afrundede,
krydsende stammer udformet med stumper som
efter grov afgrening, en variant af det sengotiske,
latinske grenkors, der henviser til Livets Træ.271 I
umiddelbar nærhed af de små, hulkelprofilerede
endefelter (11×11 cm) er der gennemborede
huller, 1,2 cm i tværmål, formodentlig til op
hængning. Krucifikset blev af Thorlacius-Ussing
anset for et fynsk arbejde.272
Den nuværende staffering er fremdraget ved
konservering 1963-67. Der er tale om det næst
ældste farvelag, snarest fra 1600-tallet, udført på
en tynd kridering umiddelbart over den oprin
delige staffering, af hvilken der kun er fundet
sparsomme rester. Figurens hudfarve er lys med
svagt blegrøde toner til fremhævelse af ribben og
knæ m.m. Fra den brune tornekrone og fra så
rene løber svage blodstænk i cinnoberrødt. Skæg
og hår er forgyldt ligesom retsiden af lænde
klædet, der på vrangsiden har rød lasur på bleg,
rødgul bund. Korstræet er grønt med brun lasur,
mens de forsølvede grenstumpers endeflader er
belagt med cinnober og brun lasur. I de sorte
endefelter ses rester af forgyldte versalinitia
ler, hvoraf kun to indskrifter er bevaret, nemlig
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»INRI« foroven og de utolkede initialer »H[T]
S« (tv.). Der blev 1963-67 fundet yderligere fem,
yngre farvelag.273
Krucifiksets gamle plads må have været i kor
indgangen, hvor en tværbjælke blev fjernet 185758.68 1861 anføres det ophængt i kapellet, hvor
også Chr. Axel Jensen besigtigede det 1912. Det
var i snedkermester Emanuel Petersens varetægt
1939, hvorefter det henlagdes på kirkens loft. Si
den 1967 ophængt på nordre sideskibs østvæg.274
Prædikestol m.m.
Den ottekantede prædikestol (fig. 82), 1858, er
tegnet af Carl August Møller og udført af sned
ker Christopher Hendriksen, Faaborg.275 Kurvens
fyldingspaneler har parvise rundbuer og cirkler;
derimellem rudebosser. Prædikestolen står ved
triumfmurens sydside på en bæresøjle, der som
altertavlens søjler har bladtunger på foden. Be
maling i olivengrønt, grå og blågrå nuancer med
forgyldte profiler, udført 1975 af Ernst Trier. Op
rindeligt fremstod prædikestolen i egetræsfarve
med forgyldte profilled. Opgang fra koret gen
nem en fladbuet dør i triumfmurens søndre side
(s. 666).276
Den tilhørende, ottekantede lydhimmel (jf. fig.
82) har kronliste med franske liljer. Fra loftet
hænger en udskåret, forgyldt due, der på et tvivl
somt grundlag angives at stamme fra den sengo
tiske *højaltertavle.277
†Prædikestol, o. 1575(?). Jacob Madsen omtal
te 1588 en prædikestol udsmykket med de tolv
apostle, der må have været billedskærerarbejde
(sengotiske?), idet de stod ‘umalede’.278 Forment
lig samme prædikestol fik 1753 nyt betræk af
grønt fløjl, ligesom dens bogstol.76 1815 var den
betrukket med rød damask med hvide silkefryn
ser.171 Den stod ved den østligste af de søndre
piller; fjernet 1857-58.279
Et †timeglas i en fortinnet jernarm sad 1815 på
prædikestolen. Timeglasset udgik af inventariet
1858, mens jernarmen anbragtes på en væg i ka
pellet.280
†Lektorium, o. 1500(?). Et ‘pulpitur’ tværs over
korbuen, betegnet som ‘gammelt munkearbejde’,
blev fjernet 1776-77, da det forhindrede ‘menig
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Korstole

Fig. 82. Prædikestol, 1858, tegnet af Carl August Møl
ler (s. 711). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Pulpit,
1858, designed by Carl August Møller.

heden’ (vel snarest †pulpiturstolenes ejere) i at se
alteret. Materialerne bortsolgtes ved auktion.281
Lektoriet har muligvis haft forbindelse til en af
de nu blændede døre i korets nordmur (s. 627).

Korstole (fig. 83-88), o. 1500, egetræ med senere
tilføjelser af fyr. Stolene står i to rækker langs ko
rets nord- og sydvæg med tretten stole i nord og
tolv (oprindeligt tretten) i syd.282 De tre vestligste
stole i nord og de to vestligste i syd er nye.
Opbygningen følger det almindelige skema
med klapsæder, der på undersiden har misericor
dier (støttesæder), der er fornyet i 1700-1800-tal
let. Sæderne, der har oprindelige beslag, ad
skilles af vanger, i hvis sider er kvartcirkulære
udsparinger for klapsæderne. Under vanger og
armlæn er søjler med glat skaft og ottekantede
profilled. Vangerne har desuden håndstøtter i
form af mands- og dyrehoveder samt en enkelt
grotesk figur (fig. 86). Over vangerne er profi
lerede armlæn, der ikke er skåret i ét med det
konkave ryglæns gesims men samlet med denne
i et trekløverformet blad (sml. DK Sorø 761).
Den enkle bagklædning er fra 1857-58. Over
stolene skyder en kvartrund baldakin frem med
fialer og gennembrudte top- og hængelister i
flamboyant stil. Toplisterne har korsblomster og
liljer under en smal, snoet stav samt, varierende
fra fag til fag, trekløver- og kølbuer, fiskeblæreog cirkelornamenter. Hængelisterne har, over
en smal, snoet stav, rund- og kølbuer, fiskeblæ
rer og korsblomster. I den østlige ende af de to
korstolerækker afslutter gavle (fig. 84-85) med
relieffer forestillende Johannes Døberen (i nord)
og Skt. Jørgen og Dragen. Johannes Døberen
(fig. 88), med pagehår og kamelhårskofte samt
snoet bælte, peger på en bog med Korslammet
(Joh. 1,29). Figuren, hvis fødder er perspektivisk
forkortede, står på en konsol og indrammes af
en rundbue med blomster i sviklerne. Skt. Jør
gen (fig. 87), i harnisk og med rundpuldet hat,
ses stående på dragen. Det korte sværd er hævet
til slag, mens spidsen af det lange femkantede
skjold med Georgskors er plantet i gabet på
dragen. Skt. Jørgen, hvis over- og underkrop er
vist hhv. frontalt og i profil, er ligesom Johannes
Døberen noget stift skåret. Over og under reli
efferne udfylder stavværk med krydsede rund
buestave og fiskeblærer; stavværket foroven er
gennembrudt og kantes af en fritstående, glat

prædikestol m.m. · korstole

Fig. 83. Korstole, o. 1500 (s. 712). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Choir stalls, c. 1500.
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Fig. 84. Korstole o. 1500, søndre rækkes østgavl (s. 712).
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Eastern end of southern
choir stalls, c. 1500.

søjle med ottekantede profilled. Gavlene, der
har kølbueafslutning, krones af tre fialer med
otte- og firkantede profilled samt krabbeblade
og blomsterknipper.
Ændringer og istandsættelser. Enkelte af balda
kinens ornamenter er nye og må stamme fra
istandsættelser 1776 og 1841.283 Håndstøtternes
figurer blev 1817 skåret af og hengemt i et skab
‘som en ypperlig parodi på munkenes kunst
sans og religiøsitet’.284 De er senere tilbageført
men i vilkårlig orden. Det vestligste stolefag i
sydrækken fjernedes 1857-58 for at give plads
til prædikestolsopgangen (s. 666); baldakinen er
dog bevaret. Den nye bagklædning og baldaki
nens runding er udført samtidig, ligesom de tre
vestligste stole i nordrækken og de to vestligste
i sydrækken.68 Korstolene blev repareret 1886
og 1891 af snedkermester Thorkild Sørensen,
Faaborg.285 Et podium med tre trappetrin fjer
nedes 1938.286
Staffering. Stolenes nuværende bemaling, mørk
egetræsådring med blå og røde vangeprofiler, er
fra 1938, ved malermester E. N. Knippel,86 mens
den lysere, gullige bemaling øverst på bagklæd
ningen og på baldakinens fornyede dele må
stamme fra 1857-58 (jf. ndf.). Der er ikke fun
det spor af middelalderlig staffering, hvorfor det
er en mulighed, at stolene fra begyndelsen har
stået uden bemaling. Der er 1990 afdækket tre
ældre farvelag, det ældste en lys blågrå, der må
være identisk med en perlefarve påført af maler
J. Lange 1817.287 Derover lå en lys egetræsåd
ring, formentlig identisk med en ‘gul oliefarve’
som J. Kornerup henførte til restaureringen
1857-58.288 Endelig fandtes en mørk egetræ
sådring, formentlig udført af Syrak Hansen o.
1915.289
†Skriftestole. 1777 blev indrettet to lukkede
skriftestole, der også tjente præsten og degnen,
hhv. nord og syd for alteret. Stolene, der må have
adskilt korhjørnerne med høje paneler, havde
1825 sæder med læderbetræk. De fjernedes 185758.290 I deres sted anskaffedes †præste- og degnestole
til det nyindrettede sakristi bag alteret.165
På korets østvæg er der vægpaneler (fig. 132),
107 cm høje, med hammerfylding, måske fra ny
indretningen af koret 1776-77.
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Stolestader m.m.
Stolestader (fig. 89, jf. fig. 46), 1857-58, tegnet af
Carl August Møller i nygotisk stil. Gavlene (133,5
cm høje), med kølformede fremspring i profi
leringen, har spidsbuet afslutning og kraftige, let
svungne armlæn. Ryggen har bredrektangulære
fyldinger, forpanelerne højrektangulære fyldinger
med profilering svarende til gavlenes. Opstillet i
midtskibet i to rækker på hver 18 bænke, i hvert
af sideskibene én række på 26 bænke.291 Stolene i
sideskibene afkortedes 1938 til deres nuværende
længde, da radiatorer blev opstillet bag nye vægpa
neler, der erstattede nogle markant højere †væg
paneler fra 1857-58 med spidsbuefyldinger (jf. fig.
137) samt tilsvarende †varmekasser fra 1882 ved
vinduerne.79 Den nuværende bemaling fra 1975 i
olivengrønt samt grå og blågrå nuancer med for
gyldning skyldes Ernst Trier.292 Fra første færd stod
stolene malet i egetræsfarve med forgyldte profi
ler.68
†Stolestader. 1539 fik borgerne tilladelse til at
overføre ‘skamler’ og ‘kirkestole’ fra den gamle
sognekirke (†)Skt. Nikolaj til Helligåndskirken.41
Måske vidner forekomsten af to, nu forsvundne
‘kirkeregistre’ fra 1562 og 1623 med anførsel af
adkomst til stolestader om nyanskaffelse eller ny
ordning af stoleværket.293 Adgangen til en plads
i kirken var i 1600-tallet i højere grad regule
ret gennem ejerskab end gennem fæste. Således
vidnede kirkeværge Christen Lauritsen ved en
rådstuesamling 1652, at stolestaderne ‘fra arilds
tid’ havde fulgt gårdene, sådan at der til hver gård
hørte en mands- og en kvindestol.294 Dette for
hold var dog ikke mere udtalt, end at stolestader
også afhændedes særskilt, hvilket skøde- og ting
protokollerne vidner om.295
Den ældst kendte fortegnelse over stolestadernes
opstilling stammer fra 1689. Da var der i midter
gangen opstillet 18 rækker mandsstole og 19 ræk
ker kvindestole med hhv. syv og otte stader (færre
ved pillerne). Nordre og søndre sideskib talte hhv.
20 og 22 stolerækker med fire stader i hver.296
I forbindelse med magistratens fastsættelse af
takster 1691297 blev stolene i midtskibet angivet at
være borgernes ejendom ‘efter gamle privilegier’
(dvs. Christian III’s brev 1539). Og ligesom side

Fig. 85. Korstole o. 1500, nordre rækkes østgavl (s.
712). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Eastern end of the
northern choir stalls, c. 1500.
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Fig. 86. Menneske- og dyrehoveder samt grotesk figur, på korstolenes armlæn, o. 1500 (s. 712). Foto Arnold Mik
kelsen 2012. – Human and animal heads, grotesque figure, carved armrests on choir stalls, c. 1500.

Fig. 87-88. 87. Skt. Jørgen og Dragen, relief, o. 1500, på de søndre korstoles østgavl (s. 712). 88. Johannes Døberen,
relief, o. 1500, på de nordre korstoles østgavl (s. 712). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 87.St. George and the Dragon,
relief, c. 1500, western end of the southern choir stalls. 88. John the Baptist, relief, c. 1500, western end of the northern choir
stalls..

stolestader m.m. · †lukkede stole og pulpiturer

skibenes (yngre?) stole, der var opført på borger
skabets egen bekostning, gik de i ‘køb og salg, arv
og skifte’.298 Kirken ejede kun en mindre del af
stolestaderne, nemlig dem ‘som ingen anden ejer
er til’. Disse fæstestole var alle placeret inderst i
midtskibets stole mellem fem og otte pladser fra
gangen.Ved takstfastsættelsen indskrænkedes sam
tidig ejendomsretten til stoleværket, idet det be
stemtes, at stolene i nordre og søndre gang ved
ejerens død skulle hjemfalde til kirken og der
efter bortfæstes som kirkens ejendom i overens
stemmelse med Danske Lov.299 Derimod forblev
midtskibets stole fri ejendom som hidtil. Den år
lige afgift for fæstestolene fastsattes til mellem 20
skilling og tre mark, med pladsen nærmest gan
gen som den dyreste. Fremover skulle der også af
‘ejendomsstolene’ svares en beskeden årlig afgift
på 5-12 skilling.296 Indbyggere på Bjørnø, der sva
rede tiende, havde fri plads i stole i sideskibene.296
1817 gennemgik stoleværket en større istand
sættelse ved snedkermester Niels Hansen og ma
lerne Johan Lange og Hans Chr. Christensen.
Den erklærede hensigt var at påføre stolene et
større fællespræg. Alle stole fik derfor gulv og
dør (låge) og blev stafferet i perlefarve (perlegråt)
med mørkegrå profiler. Størstedelen af omkost
ningerne (i alt 1500 rigsbankdaler) afholdtes af
ejere og fæstere, der hver især skulle betale de
reelle udgifter til istandsættelsen af deres egne
stole.68 1815 og 1843 talte stoleværket i midtski
bet 16 rækker mandsstole og 20 rækker kvinde
stole, i søndre gang 18 rækker og i nordre gang
hhv. 22 (1815) og 25 (1843) rækker.300 Stolene
fjernedes ved hovedistandsættelsen 1857-58, ef
ter hvilken al fortrinsret (gennem eje eller fæste)
bortfaldt. 301
Der var i kirken stole, som skilte sig ud, uden
nødvendigvis at være ‘lukkede’ (som kabiner).
Øverst i midtskibets række af mandsstole nød
borgmester og råd siden 1562 fri plads; magistra
ten havde endnu en fri stol, i den vestre ende af
midtergangen under orgelværket.302 Flere adelige
med bopæl i byen, deriblandt Mette Emmiksen til
Stensgård (†1612) havde stole i kirken.303 Ifølge
et tingsvidne 1681 havde ingen adelig dog siden
midten af 1600-tallet stået over magistraten.304 At
dette tidligere havde været tilfældet for en stol

Danmarks Kirker, Svendborg
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tilhørende gården Klingenbergs ejere, antydes af
tingsvidnets sammenhæng. Arvingerne efter Ka
ren Bille til Hvidkilde solgte 1672 Klingenberg til
Oluf Christensen, som derpå lod indrette en stol
på hver side af korsdøren. Stolen på søndre side
var bygget på en forhøjning af kalk og sten, og pa
nelerne var sømmet på til skade for magistratens
stol, hvorfor magistraten lod den fjerne.305
†lukkede stole og pulpiturer
I løbet af 1700-tallet opførtes †pulpiturer med
lukkede stole langs midtskibets nord- og syd
side. Hertil føjede sig et antal †lukkede stole på
gulvet. Det ældste pulpitur (nr. 1) opførtes på
privat initiativ og bekostning, mens kirken stod
for opførelsen af de senere og større pulpiturer

Fig. 89. Stolegavl, 1858, efter tegning af Carl August
Møller (s. 715). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Pewend, 1858, designed by Carl August Møller.
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Fig. 90. Monstransskab, o. 1500 (s. 719). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Tabernacle, c. 1500.

†lukkede stole og pulpiturer · kister og skabe

(nr. 2-4). Hvert pulpitur blev bygget med egen
opgang; ved pulpiturerne i midtskibets nordside,
hvor der var tre opgange fra den nordre gang,
etableredes dog 1796 en fælles opgang ved den
vestre pille med adgang til de enkelte stole via
et galleri (med ‘sprinkelværk’) på nordsiden.134
Det ‘nordre pulpitur’, som det betegnedes heref
ter, havde ti kabineagtige ‘lukkede stole’, hvoraf
den nærmest koret var kirkens ejendom. På det
søndre pulpitur var ni stole, hvoraf kun de to
yderste betegnedes som ‘lukkede’.68 Pulpiturer
ne, der hvilede helt eller delvist på bjælker fast
gjort i pillerne,306 kaldtes 1853 af J. J. A. Worsaae
for ‘fatale’.307 De blev fjernet ved hovedistand
sættelsen 1857-58.68
†Pulpiturer. 1) Før 1713, ved den vestlige pille
i midterskibets nordre side, opført af borgmester
Jacob Jørgensen (†1713) og hustru Karen Hen
ningsdatter Achtonia (jf. †døbefont og dåbsfad nr.
1), der ejede den ene af pulpiturets to afdelinger,
samt, formodentlig, borgmester Christian Otte
sen, der ejede den anden.296 Karen Henningsdat
ter Achtonia afhændede 1737 sin halvdel af pul
pituret til datteren Berete Catrine Jacobsdatter
og dennes mand, birkedommer Knud Sørensen
Ballov, der 1758 var ejer af hele pulpituret.308
2) 1758, opført mellem den vestlige og den
midterste pille i midtskibet, i forlængelse af †pul
pitur nr. 1, med opgang ved midterpillen. Pulpi
turet blev bygget for kirkens midler (112 rigs
daler) og bortsolgt for 240 rigsdaler. Initiativta
geren til opførelsen synes at have været byfoged
og adjungeret borgmester Christian Mølmark,
der som en af kirkens ‘direktører’ vedtog opfø
relsen til gavn for kirkens kapital, og selv købte
to af pulpiturets fire ‘stuer’ ved en aftale indgået
mellem de få tilstedeværende ved den afsluttende
synsforretning 27. juli 1758. De to øvrige stuer
blev ved samme lejlighed solgt til Claus Jensen
og Søren Læssøe. Det pålagdes køberne at lade
pulpiturerne male med hvid perlefarve ind- og
udvendigt og lade opsætte forgyldte lister ud til
midtergangen.309 Pulpituret var helt eller delvist i
Andreas Petersens besiddelse 1798.310
3) 1759, et pulpitur i midtskibets søndre side,
med ni stole, hvoraf kun de to i enderne betegne
des som ‘lukkede’. Opført for kirkens midler.311
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4) 1785, et pulpitur i midtskibets nordside mel
lem †pulpitur nr. 3 og triumfmuren. Opgangen
var ved den østre pille. Pulpituret, der var opført
på kirkens bekostning, havde fire afdelinger, der
bortsolgtes ved auktion som ejendom. Den øst
ligste, som ingen ville købe, blev 1795 overladt til
kirkedirektørernes hustruer.134
De †lukkede stole på gulvet omfattede 1845 føl
gende:68 1) En stol for enden af midtergangens
mandsstole, antageligt identisk med en af Chri
sten Erreboe 1759 ombygget lukket stol.312 2-3)
To stole under orglet, indrettet 1759.134 4) En stol
i den nordre gang, formentlig identisk med en
lukket stol opført 1774 af murermester Rasmus
Simonsen.134
Kister og skabe
Monstransskab (fig. 90), o. 1500, 239×95×55 cm,
udført af svære jernbundne planker. Det er ind
vendigt delt i tre rum med et tilsvarende antal
hængslede låger. I det øverste, todelte rum har
det aflåselige jerngitter givet indsyn til monstran
sen og senere beskyttet altersølvet.63 På forsiden
af det oprindeligt indmurede skab er indfæl
det varieret, gennembrudt billedskærerarbejde i
flamboyant stil, delvist fornyet 1855-56. Lågerne,
med fiskeblæremønstre, flankeres af to smalle,
symmetriske sidestykker med stavværk og roset
ter. Gesims og fodstykke er nyere.
Skabet har en nær parallel i monstransskabet
fra Nørre Broby (Sallinge Hrd.) i Nationalmuse
et, som af Thorlacius-Ussing er tilskrevet samme
sydfynske værksted.313 Det er muligvis identisk
med et skab, som Christian III 1539 tillod byen
at overflytte fra (†)Skt. Nikolaj Kirke til Hellig
åndskirken.41 Står ved søndre sideskibs østvæg.
J. J. A.Worsaae fandt 1853 ornamenterne beska
digede, hvorfor skabet på hans foranledning 1855
blev istandsat i Nationalmuseet.314 Ved denne
istandsættelse fornyedes næsten en tredjedel af or
namentikken, således nederste låges højre halvdel.
	Bortset fra enkelte rester af matrød bemaling
direkte på træet står det gennembrudte snitværk
afrenset for maling. Den brune farve, der ses på
lågerne bag ornamenterne, er af nyere dato, ri
meligvis fra istandsættelsen 1855-56, indtil hvil
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ken skabet var malet med perlegrå.315 Indvendigt
i skabets øverste afdeling er der malet et hvidt
granatæblemønster på grønblå bund.
†Monstranshus. Et skab fra 1500-tallet ‘i stil som
det i Haraldsted’ og altså af tabernakeltype (DK
Sorø 453, fig. 9) stod 1853 i koret.316
†Kister. En kiste indeholdende Helligåndsklo
strets dokumenter overførtes o. 1540 til Odense
Hospital.317 I en anden kiste i kirken nedlagdes
1627 nogle skøder tilhørende Otte Banners ar
vinger.318
I korets østvæg findes der i nicher (s. 630) tre
vægskabe, hvoraf to har ældre, kurvehanksbuede
låger med smedejernsbeslag (1800-tallet?). Den
tredje låge er nyere.
Pengebeholdere
En †pengeblok omtales 1750. Den havde tre afde
linger, til hhv. kirken, hospitalet og de fattige.76
Dens tre kasser blev 1815 ‘omgjort’ og hullerne
savet større.68 Den udgik af inventariet 1858.171
†Pengetavler. 1-3) Før 1749, omtalt 1815 som tre
‘stangtavler’ med lange skafter og messingbjælder;
udgik 1858.319 4-6) 1753, af blankt egetræ, med
sølvklokker, foræret af Niels Juul Schiønning.76
Udgik 1858.171
Pengebøsser, 1965, to ens af messing, 22,5×19,5
×6 cm, skjoldformede med reliefkors. Givet af
skibsreder Svenningsen.320 I midtskibets vestende,
på hver side af døren. *Pengebøsse (fig. 91), 1826(?),
26,5×18,5×18,5 cm, af sortmalet blik med ma
let, gul skriveskrift: »Kollekt«. Rimeligvis identisk
med en 1826 anskaffet kollektbøsse.171 †Pengebøs
ser. 1) 1750 omtales en ‘orgelværksbøsse’.76 2) Før
1815, af blik, med lås, til at ‘udsætte for kirkens
dør’; omtalt som ubrugelig 1826.171 3-5) 1934,
udført af kunstsmed Knud Eiby, Odense; udgået
1965.321 6) 1965, af messing, cirkulær, med Fa
aborgs byvåben. Givet af skibsreder Svenningsen.
Tidligere ophængt i forhallen.322
To †gueridoner, o. 1725, af blødt træ, 117 cm hø
je, med akantusværk og herme på skaftet, kride
rede og forgyldte. Givet 1797 af kirkeværge Hans
Kaster. Anvendt til at samle degnens og klokke
rens offerpenge, ved korsdøren; senere anvendt
som blomsterpiedestal ved alteret.323

Dørfløje
Alle kirkens dørfløje er fra 1857-58 og tegnet
af Carl August Møller. Udvendige dørfløje. 1) (Jf.
fig. 5), 1857-58, i vestportalen, en retkantet dob
beltfløj, der har fyldinger både på yder- og in
dersiden, ydersidens med nygotisk udsmykning i
støbejern. Indersidens har spejle malet med oli
vengrøn, gråblå og grå farver. Fløjen krones af et
spidsbuet glasparti med trekløverornamentik. 2)
I korets sydmur en retkantet dørfløj med tilhø
rende indvendig, fladbuet fløj, begge antageligt
fra 1857-58.68 Indvendige dørfløje. 1) (Jf. fig. 92),
1857-58, mellem forhal og kirkerum. Retkan
tet, tredelt dørfløj med fire gange fem kvadra
tiske fyldinger. Stafferet som de øvrige dørfløje
og kronet af et rundbuet glasparti. 2-3) 1857-58,
mellem forhal og de to siderum. Retkantede
dobbeltfløje svarende til den udvendige fløj, dog
noget smallere. Over fløjene paneler med malet
trekløverornamentik i en spidsbue. Staffering som
den udvendige fløj.
†Udvendig dørfløj, 1694, med de ukendte ini
tialer »H.H.S.« og »M.R.D.« samt daterende års
tal.160 Fjernet 1857-58 ved flytningen af indgan
gen fra søndre sideskibs vestlige del til vestgavlen
(jf. s. 648).

Fig. 91. *Pengebøsse, 1826(?) (s. 720). Foto Arnold Mik
kelsen 2012. – *Offertory box, 1826(?).

kister og skabe · pengebeholdere · dørfløje · orgler

Orgler
Orgler. 1) 1979 (jf. fig. 92), oprindeligt med 34
stemmer, tre manualer og pedal, bygget af Fre
deriksborg Orgelbyggeri, Hillerød. Tekniske og
klanglige ændringer er foretaget 1997 af Marcus
sen & Søn, Aabenraa324 og 2013 af Sven Hjorth
Andersen, Skævinge, der tillige udvidede dispo
sitionen med én stemme.325 Efter sidstnævnte
ombygning lyder dispositionen (35 stemmer, tre
manualer og pedal):
Hovedværk (manual II)
Bordun 16'
Principal 8'
Spillfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Oktav 2'
Mixtur IV-V326
Cornet III
Trompet 8'

Brystværk (manual I)
Gedakt 8'
Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Gemshorn 2'
Quint 11/3'
Scharf IV
Krumhorn 8'
Tremulant
Svelle (2013)327

Svelleværk (manual III)
Rørfløjte 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Flûte Octaviante 4'
Nasard 22/3'
Waldfløjte 2'
Tertz 13/5'
Sivfløjte 1'
Mixtur IV-V
Obo 8'
Tremulant (2013)

Pedal
Principal 16' (2013)
Subbas 16'
Præstant 102/3'
Principalbas 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Mixtur III
Basun 16'
Trompet 4'

Kopler: SV-HV, BV-HV, HV-SV (2013), SV 16'-SV
(2013), SV-BV (2013), HV-P, SV-P, BV-P.328 Manu
alomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Setzeranlæg + 8
frikombinationer (2013)329. Rørværksafstiller (2013)
Elektrisk traktur (2013), elektrisk registratur330, sløjfe
vindlader.

Orgelfacaden, tegnet af Rolf Graae og Erling Jes
sen, er bemalet med olivengrøn og kølige grå/
blågrå farver og udsmykket med forgyldte profi
ler. På orgelpulpituret.
2) Kororgel (jf. fig. 46), med 13 stemmer, to
manualer og pedal, bygget 1937 af Marcussen &
Søn som husorgel til organisten og komponisten
Franz Syberg331 i Kerteminde. Instrumentet var
fra o. 1955 til 2002 i brug som undervisningsorgel
på Haderslev Seminarium. 2010 blev det restau
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reret af P. G. Andersen & Bruhn, Årslev, og opstil
let i Helligåndskirken.332 Disposition: Overmanual:
Gedakt 8', Principal 4', Nasat 22/3', Gemshorn 2',
Mixtur III, Krumhorn 8'. Undermanual: Rør
fløjte 4', Principal 2', Quint 11/3', Regal 8'; tremu
lant. Pedal: Quintatön 4', Nathorn 2', Ranket 16'.
Koppel OM-P. Mekanisk aktion, sløjfevindlader
(manualværker) og keglevindlade (pedalværk). Be
malingen svarer til det øvrige nyere inventar.
†Orgler.1) Bygget o. 1670.333 Restaureret 1724
af anonym mester.63 Repareret 1793 af Hans Fri
derich Oppenhagen134 og 1803 af Jürgen Hin
richsen Angel.88 Bælgeværket fornyedes 1822 af
Johan Hermann Gottlob Worm.68 Ved et lynned
slag 1. juli 1842 blev orglet svært beskadiget, og
1844 bortsolgtes dets materialer på auktion.334
Orgelfacaden omtales 1706 af digteren Mikkel
Hansen Jernskæg, der åbenbart har fejltolket en
skulptur som et billede af paven:335 »Paa Orgel
vercket saa, ieg Pavens skabelone, / I ald sin Pave
dragt, bar hoved uden krone, / Maa skee for hand
blev Vred, den tid hans Aflads kram, / I Norden
blef foragt, der Monckene fick skam«.336 Pro
spektpiberne forsølvedes 1793.134 På et †orgel
pulpitur i vestenden.337
2) 1845,338 med 12 stemmer, to manualer og
pedal, bygget af P. U. F. Demant, Dalum Mølle.339
Overmanual
Bordun 16'
Principal 8'
Hohlflöite 8'
Octav 4'
Mixtur 3 Fag

Undermanual
Gedact 8'
Flöite 4'
Viola di Gamba 4'
Oboe 8'340

Pedal
Subbas 16'
Octavbas 8'
Posaune 16'

Sløjfevindlader.341 3 bælge.342

Orgelfacaden havde klingende piber171 og blev
bygget ‘i gotisk maner’ efter en tegning, leveret af
orgelbyggeren. Den blev malet ‘i lysere og mør
kere stenkulører’, og alt listeværk forgyldtes. Tre
store pibefelter, kronet af spidsbuede gavlpartier,
adskiltes af smalle pibefelter i to etager. Sidefelter
nes gavlpartier prydedes af forgyldte stjerner på
ultramarinblå bund. Malerarbejdet udførtes af P.
Poulsen.343 1857-58, i forbindelse med den store
kirkerestaurering, blev orglet nedtaget og gen
opsat på et nyt orgelpulpitur af Demant & Søn,
Odense, i hvilken anledning der fremstilledes en
ny orgelfacade, tegnet af Christian Hansen, med
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Fig. 92. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Interior looking west.

orgler · tavler og malerier

egetræsmaling og forgyldning.344 Denne facade,
der udførtes af snedker Poulsen, genanvendte pro
spektpiberne fra 1845; disse var dog ikke længere
klingende, hvorfor en ny Principal 8 Fod måtte
indsættes i orglets indre.345 1889 blev instrumen
tet repareret af Frederik Nielsen, Aarhus.346 Or
gelfacaden fra 1858, orgelhuset samt en del af pi
berne genanvendtes i et nyt instrument 1908.
3) 1908347, med 16 stemmer, to manualer og
pedal, bygget af Immanuel Starup, København,
med genanvendelse af facade, orgelhus og piber
fra †orgel nr. 2.348
Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Corno inglese 8'
Salicional 8'
Ottava 4'
Tromba 8'

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Violoncello 8'
Trombone 16'

Manual II
Flauto traverso 8'
Voce dolce 8'
Viola di gamba 8'
Voce celeste 8'
Flauto 4'
Oboe 8'
Svelle

Facaden havde klingende og stumme piber af
tinlegering. På orgelpulpituret, med østvendt spil
lebord. 351 Bemalingen var brun ådring med for
gyldte detaljer.
Orgelpulpitur (jf. fig. 92), 1858, tegnet af Chri
stian Hansen, bestående af et centralt parti og
to lavere, svagt tilbagetrukne sidepartier. Bryst
værnet, der er opsat over skillevæggene i kirkens
vestende, har slanke balustre med profilringe og
er svagt fremspringende over det dermed for
bundne indgangsparti.76 Bemalingen er lysegrå
med mørkegrå og forgyldte profiler. Opgang fra
forhallens søndre siderum.
Et †orgelpulpitur, vel jævngammelt med †or
gel nr. 1, blev 1843 fundet solidt nok til at bære
†orgel nr. 2, hvorfor brystværnet blev istandsat,
malet og forgyldt.352 I kirkens vestende; nedbrudt
1857-58.76
Tavler og malerier

6 kopler. Pneumatisk aktion, keglevindlader.349 Elek
trisk luftforsyning.174

Efter en ombygning 1951 ved Marcussen & Søn,
Aabenraa, lød dispositionen:350
Manual I
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Mixtur V
Trompet 8'

723

Pedal
Subbas 16'
Oktav 8'
Quintatøn 4'
Basun 16'

Manual II
Gedakt 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Waldfløjte 2'
Scharf III
Dulcian 8'
Svelle
Kopler: II-I, I-P, II-P. Manualomfang: C-g'''; pedalom
fang: C-f '. 1 frikombination. 4 kollektiver (p., mf., f. og
ff ). Pneumatisk aktion, keglevindlader.

Kirken har siden midten af 1960’erne ingen
salmenummertavler.353 De sortmalede salmenumre
ophænges i stedet direkte på vægge og piller (jf.
fig. 46).
†Salmenummertavler. 1-8) Otte ‘gamle’ tavler ud
gik 1817.171 9-16) 1817, otte tavler lavet af sned
ker Søren P. Tanderup.68 17-28) (Jf. fig. 137),
1858, tolv sortmalede tavler med hvid fraktur
skrift.68 29-30) 1939, to tavler skænket af kirke
værge Emanuel Petersen i anledning af jubilæet
1939.181
Præsterækketavle, 1964, af bøgetræ, 192×114
cm, efter tegning af arkitekt Ebbe Lehn Peder
sen.354 Påmalet indskrift med forgyldte versaler
på perlegrå baggrund. Ophængt i forhallen.
Mindetavle, 1939, af rødlig granit, 60×42 cm,
med fordybet versalindskrift til minde om kirke
værgerne Hans Kaster, Peder Kaster og Hans Jo
han Kaster; givet i anledning af kirkens jubilæum
1939.181
Et maleri fra 1962 forestillende Peters Fiske
fangst (Luk. 5,1-11) er udført og signeret af
Sarus Nielsen (1897-1973). Olie på lærred, lys
mål 122,5×108 cm, i gule og mørke røde og
grønne nuancer. Foræret til kirken 2003, tidligere
ophængt i forhallen.355
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Fig. 93-94. 93. Lysekrone nr. 1, 1640, skænket af borgmester Christen Lauritsen (s. 724) 94. Lysekrone nr. 2, 1686,
skænket af borgmester Jacob Jørgensen og hustru Karen Henningsdatter Achtonia (s. 724). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – 93. Chandelier no. 1, 1640, donated by Mayor Christen Lauritsen. 94. Chandelier no. 2, 1686, donated by Mayor
Jacob Jørgensen and his wife Karen Henningsdatter Achtonia.

Belysning
Lysekroner. 1) (Fig. 93), 1640, testamenteret af
borgmester Christen Lauritsen. Kronen har i en
krans otte s-svungne, bladornamenterede arme,
imellem hvilke der er mindre pyntearme. Lyse
skålene har form af muslingeskaller. Den profile
rede balusterstamme krones af en dobbeltørn og
slutter i en stor hængekugle med hængeknop i
form af en frugt. Ophængt i hvidmalet jernkæde
med kugler, i nordre sideskibs 2. fag fra øst; hang
tidligere i søndre sideskib.356
2) (Fig. 94), 1686, skænket af borgmester Ja
cob Jørgensen og hustru Karen Henningsdatter
Achtonia (jf. †døbefont og dåbsfad nr. 1). Kro
nen har 2×10 s-svungne arme med kronede
mandshoveder og delfiner. Mellem de to kranse
er mindre bladornamenterede pyntearme. Den
store hængekugle har profilknop forneden og
bærer versalindskriften: »Jacob Jørgens: Karen
Achthonia«. Topfiguren er en ørn. Ophængt i
hvidmalet jernkæde med kugler i midtskibets 2.
fag fra øst.

3) (Fig. 95), 1700-tallets begyndelse, skænket af
Jens Lauritsen Erreboe (†1718) og hustru Maren
Pedersdatter Busk (†1738) (jf. mindetavle nr. 2).
Den har en krans med otte s-svungne bladpry
dede arme. Øverst på den profilerede baluster
stamme er der mindre, svungne pyntearme, og
som topfigur ses en ørn. Den store hængekugle
har forneden en profileret hængeknop og bærer
versalindskriften: »Iens Larsen Ærrøboe Maren
Peters Datter Busr (Busk)«. Ophængt i hvidmalet
jernkæde med kugler, i søndre sideskibs 2. fag fra
øst. Hang tidligere i nordre sideskib.357
4) (Fig. 96), 1738, skænket af Niels Hansen
Wiborg til Tøjstrup og hustru Elisabeth Erre
boe. Den har 2×8 svungne arme med profilled
og flade lyseskåle. Mellem de to kranse mindre
pyntearme med bladornamentik. Den lille hæn
gekugle har profilknop forneden. På toppen af
balusterstammen sidder Zeus med tordenkile og
fane, hvorpå versalindskrift: »Denne lyse-crone
gifved af S(eigneu)r Niels Hansen Wiborg og ki
ereste Elisabet Iensdater Erreboe til Tøystrup(.)
Det øvrige bekosted af de der kiender sig bun
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Fig. 95-96. 95. Lysekrone nr. 3, 1700-25, skænket af Jens Lauritsen Erreboe og hustru Maren Pedersdatter Busk (s.
724). 96. Lysekrone nr. 4, 1738, skænket af Niels Hansen Wiborg og hustru Elisabeth Erreboe (s. 724). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – 95. Chandelier no. 3, 1700-25, donated by Jens Lauritsen Erreboe and his wife Maren Pedersdatter Busk.
96. Chandelier no. 4, 1738, donated by Niels Hansen Wiborg and his wife Elisabeth Erreboe.

den til Christum(.) 1738 pindze aften«. Ophængt
i hvidmalet jernkæde med kugler i midtskibets 3.
fag fra øst.
5) (Fig. 97), 1795, skænket af Frederik Christi
an Ørn.134 Kronen har 2×6 s-svungne arme med
blomsterknopper og flade lyseskåle. Den profile
rede balusterstamme ender i en stor hængekugle
med profilknop. Topfiguren er en ørn. Ophængt
i hvidmalet jernkæde med kugler, på dens oprin
delige plads i forhallen, hvor giverne havde deres
†begravelse (jf. s. 747).
Lysearme. 1) O. 1700, af drevet og punslet mes
sing, længde ca. 50 cm. Den vinkelbøjede arm
deles af tre midtdelte profilled og har på den øv
re, snoede del en påloddet lille plade til ophæng
ning af et nu manglende giverskjold; den vand
rette del har punslet mønster af små rhomber.
Lyseskålen (til ét lys) har som vægskålen spiral
formede bukler, vægskålen desuden med krans
af buetunger.358 Omdannet til elektrisk lys. Flyt
tet fra en pille i kirken til ligkapellet 1858, nu
ophængt i nordre sideskib på den østlige pille.359
2-17) (Jf. fig. 33), 1895, seksten ens messingarme,

ca. 50 cm lange, med spiral- og bladudsmykning
samt tre lyseholdere; anskaffet ved indlægning af
gas 1895.360
†Lysearme. 1-4) Omtalt 1749.76 5) Af jern, med
muslingeformet(?) lyseskål og blomsterornamen
teret vægskål, hang o. 1900 i ‘ligstuen’.361
Fire kandelabre, måske fra 1895, af messing, fin
des på orgelpulpiturets brystværn.
Kirkeskibe og begravelsesudstyr
Kirkeskib (fig. 98), 1776, »Det Forenede Selskab«,
ifølge et indlagt dokument skænket af 29 navn
givne borgere med tilknytning til søfarten og
ophængt under ceremoni 5. febr. 1776. Skibet,
der er blandt de ældste kirkeskibe på Fyn, er
en tremastet fregat med 11 kanoner i hver side.
Sortmalet med kobberfarvet bund og hvidt ka
nondæk. Skibets navn er anført med forgyldt
frakturskrift i det sorte agterspejl over galleriets
forgyldte søjler og balustre. Som galionsfigur en
forgyldt kongefigur med krone, scepter og æble.
Nedtaget 1857-58 fra sin plads ved opgangen til
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Fig. 97-98. 97. Lysekrone nr. 5, 1795, skænket af Frederik Christian Ørn (s. 725). 98. Kirkeskibet »Det Forenede
Selskab«, 1776 (s. 725). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 97. Chandelier no. 5, 1795, donated by Frederik Christian Ørn
98. Church ship, 1776.

orglet; istandsat og genophængt 1901; nu op
hængt i midtskibets østligste fag.362
†Kirkeskibe. 1) Før 1789, med navnet »Graben
D[er] Rose«(?) ifølge sedler indlagt i kirkeskibet
»Det Forenede Selskab«. Istandsat 1789 og 1815.
Udgået 1854.363 2) Nævnt 1815, udgået 1854.171
Et sort †ligtæppe, 1865, med ‘udtunget’ kant
var skænket af distriktslæge C. C. V. Ortmann i
anledning af hans hustrus begravelse.151 To sorte
†gueridoner anskaffedes 1862 til postament for lys
ved begravelse.151
1749 omtales fire gamle †ligbårer. 1780 nævnes
fem ligbårer, deraf to ‘udsmykket med engle’ og
tilhørende skipperlavet.76
En *ligvogn anskaffedes 1863, ved ophævelsen
af byens ligbærerlav. Dens svære sider har gen

nembrudt rankeornamentik, der ligesom andet
jernarbejde er støbt i Brdr. Jensens Jernstøberi,
Faaborg.364 Ligvognen stod i et til den opført
vognhus ved Klokketårnet (jf. s. 781).365 Anvendt
indtil 1940’erne. Nu i Øhavsmuseet, Faaborg
Kulturhistoriske Museer.
En †ligvogn flyttedes 1776-78 fra kirken til
Klokketårnet.366
tårnure og klokker
Kirkens tårnur og klokker findes i byens klok
ketårn (se (†)Skt. Nikolaj Kirke, s. 788).
Et †slagur (standur?) i kirken, nævnt 1749, blev
1776 forbedret til at gå i 60 timer og fik samtidig
minutviser.76
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gravminder
Oversigt. Kirken rummer godt tredive gravminder fra
tiden 1600-1800, heraf dog kun tre i selve kirkerum
met (epitafierne nr. 1, 3 og 4). Resten findes siden ho
vedistandsættelsen 1857-58 henlagt i gulvet i forhal
lens nordre siderum (kapellet).
Af fire epitafier er det ældste fra 1676 kun delvist
bevaret. I behold er dets udmærkede maleri, der er
tilskrevet Hans Schütte; også tre figurer må anses at
stamme herfra. Endvidere findes en mindetavle i al
muebarok (nr. 2), to nyklassicistiske epitafier af mar
mor (nr. 3 og 4) foruden to mindetavler over soldater
fra de slesvigske krige.
Af de seksten bevarede gravsten fra tiden 1598-1800
skal fremhæves to figursten (nr. 4 og 7) samt to sten
med opstandelsesscene (nr. 1 og 5). De resterende,
yngre sten er hovedsageligt skriftsten, sparsomt ud
smykkede med blomster, kerubhoveder eller evange
listmedaljoner. Endvidere er bevaret ni gravfliser, små

og oftest kvadratiske sten af en simpel karakter, der tit
anvendtes over børn (nr. 1, 3, 5 og 6). Alle gravsten og
-fliser må antages at være udført i lokale værksteder.
Kirken som begravelsessted. Alle disse gravmindety
per henviste til begravelser i gulvet, idet kirkerummet
fungerede som begravelsessted fra klosterstiftelsen og
frem til 1805. Fra middelalderen er der vidnesbyrd om
flere adelsbegravelser. Albrecht Engelbrechtsen By
delsbak af Torbenfeldt (†før 1479) gav 200 mark for
sit lejersted til »then Helligens hws i Faborgh«.367 Eg
gert Krumstrup til Bondemosegård (†1497), hvis fader
Claus var medstifter af Helligåndsklostret, begravedes
i kirken sammen med sin hustru (af slægten Bølle).368
Hendes broder Erik Madsen Bølle til Krønge (†efter
1493) stedtes ligeledes til hvile i kirken med sin hustru
Anne Sivertsdatter Blå.369 Kanniken Andreas Broberg,
der var Christian II’s lærer, døde som munk i klostret
1503, hvor han utvivlsomt også begravedes.370 Ligesom

Fig. 99. Gravsten og -fliser i kapellets gulv (s. 727). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Tombstones and tomb slabs in the
floor of the mortuary room.
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andre købstadskirker rummede Helligåndskirken, for
delt over hele gulvet, et stort antal eftermiddelalderlige
begravelser i form af lave, murede gravkamre og jord
fæstegrave. Kirkebøgerne fortæller om ikke færre end
565 begravelser i kirken i perioden 1658-1805.371 Det
store flertal af begravelser synes at have været i jord,
mens byens mest fremtrædende familier har ladet sig
nedsætte i murede grave, formentlig allerede fra tiden
o. 1600.
Af eftermiddelalderlige adelige begravelser kendes
nogle få: Karen Krabbe til Søbo (†1613),372 Anne Bille
(†1654)373 samt »Greffuen og hans Frue«(?) (†1661).374
Kirkens sognepræster og kapellaner, med familier,
begravedes i koret. Det er dog uvist, om de nød fri
begravelse. Således var sognepræst Henrik Mortensen
Griff (†1658) begravet med sin hustru Anna Mortens
datter (1611-78) i kirkens kor, hvor også hendes an
den mand, sognepræst Just Michael Ludvigsen (†1690)
fandt hvile.375
Fra tiden o. 1800 kendes en enkelt begravelse (nr.
II,1) med karakter af begravelseskapel, nemlig Frederik
Christian Ørns i kirkens vestende, hvor kisterne stod
på gulvet omgivet af et gravgitter.
De ældst kendte takster for begravelse i kirken stam
mer fra 1671, da en forhøjelse fandt sted. Efter denne
kostede en begravelse for voksne 16 rigsdaler i koret,
10 rigsdaler i midtergangen og 6 rigsdaler i sidegan
gene. Borgerskabet var dog uvilligt til at betale den
forhøjede takst, hvorfor kirkeværge Peder Andersen
Horne 1673 indstævnede en gruppe borgere til tin
get for resterende ‘jordefærdspenge’.376 Efter kgl. for
ordning af 7. nov. 1682 om begravelser fastsatte ma
gistraten en ny og lavere takst. For en voksen betaltes
derefter 8 rigsdaler i koret, 4 rigsdaler i den midterste
gang, 3 rigsdaler i den søndre gang og 2 rigsdaler i
den nordre gang; for et barn under 5 år betaltes en
fjerdedel heraf.377 Om de murede begravelser fastsattes
efter 1682 den bestemmelse, at køberne af et gammelt
gravsted skulle lade de allerede begravede ‘afdødes ben
i et lille skrin eller kiste forvare, og nyde et lille rum i
samme grav’.71
Genbrugen omfattede også gravsten, hvoraf ældre
sten løbende blev bortsolgt til genanvendelse (jf. grav
sten nr. 6, 9, 11 og †gravsten nr. 1).
De ældst kendte takster for begravelse på kirke
gården er de ved takstforhøjelsen 1671 fastsatte. For
begravelse i den bedste jord betaltes 4 mark, for de
to lavere klasser hhv. 2 og 1 mark.70 Fattigjorden var
placeret i kirkegårdens sydøstlige hjørne.
1805 trådte forbuddet mod begravelser i kirkerne i
kraft,378 og det var muligvis i den forbindelse, at kirke
værge Hans Kaster udarbejdede en fortegnelse over de
murede begravelser i kirken. Denne er samtidig den
ældst kendte samling af oplysninger om kirkens grav
minder, om end den kun omfatter yngre gravminder
(ca. 1750-1805) og ikke registrerer dem konsekvent.

Hvor der omtales et gravminde, oplyser Kaster om
ejer, placering og type samt størrelse (‘tavle’, ‘flise’ eller
‘sten’).296
Ved istandsættelsen 1857-58 sløjfedes alle murede
begravelser i kirken. Alle gravminder, på nær epi
tafierne nr. 3 og 4, blev fjernet fra kirkerummet og
enten kasseret eller tildelt en mere perifer placering.
Således henlagdes de fleste bevarede gravsten og -fliser
som nævnt i det nyindrettede kapel nord for forhal
len, mens andre anvendtes som skylle- eller trappesten
(nr. 3 og 14). Hårdest gik udrensningen vel ud over
epitafierne, for størstedelens vedkommende billedskæ
rerarbejder, hvoraf flere daterede sig til renæssance og
barok. De blev fjernet og efterfølgende solgt på of
fentlig auktion (jf. s. 680).379 Af tre portrætmalerier fra
epitafierne, der efterfølgende blev ophængt i ligstuen,
er to forsvundet o. 1939.359 Kirkens første synsprotokol
1861 har en kortfattet beskrivelse af seks epitafier kas
seret 1857-58 samt afskrift af deres inskriptioner.380

epitafier og mindetavler
(†)1) (Fig. 100-103), 1676, over borgmester Jør
gen Pedersen, o. 1613-75, og hans to hustruer,
Ane Nielsdatter, †før 1675, og Karen Jørgensdat
ter (‘Karen Borgmesters’), †1678, opsat af sidst
nævnte og dennes anden ægtemand, borgmester
Jacob Jørgensen.381 Epitafiet var stort, ‘i prægtig
indfatning med udskårne figurer og snitværk’ og
forgyldning.382 Bevaret er storfeltets portrætma
leri, tilskrevet Hans Schütte, og tre løse figurer.
Indskriften lød: »Gud allene Æren. Den hø
yacktb: herre, Welbyrdige og fornemme Mand,
Jørgen Petersen, fordum Ko. Ma. Byfoget, siden
borgemester i Faaborg, blef af Herren Bortkaldet
d. 29 Januar 1675, i hans alders 63 Aar, aufflet i
Egteskab med sin første Hustru Ane Nielsdatter
Een Søn og Een Datter; med sin anden Hustru
Karen Jørgensdatter tre Sønner; og efter at den
Sal: Mands Efter Mand Jacob Jørgensen, borge
mester i Faaborg, var kommen i Eckteskab med
Bemelte dend Sal Mands Efter Latte hustru, Ka
ren Jørgensdatter, er dette Epitaphium af hans
Efter Latte Middel, Kierken til Prydelse, de Sal.
Guds Børn til amindelse, og andre gode Christne
til efftertenckning, Op sat og Bekosted Aar 1676.
Joh. Aabenb. 14 Cap 13 v. Salige Erre de døde,
som døe i Herren Ja Aanden siger, de hvile aff
Deris Arbeyde men deris gierninger følge Med
dem. (Åb. 14,13)«.151
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Fig. 100-102. Den Opstandne Frelser samt apostlene Mattæus og Markus, o. 1675, topfigur hhv. sidefigurer, for
mentlig fra (†)epitafium nr. 1, 1676, over borgmester Jørgen Pedersen og hustruerne Ane Nielsdatter og Karen Jør
gensdatter (s. 728). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – The Risen Saviour and the apostles Matthew and Mark, presumably
from sepulchral tablet no. 1, 1676, in memory of Mayor Jørgen Pedersen and his wives Ane Nielsdatter and Karen Jørgensdatter

Tre figurer, o. 1675, forestillende den Opstand
ne Frelser og evangelisterne Mattæus og Markus
har som foreslået af Thorlacius-Ussing forment
lig tjent som hhv. topfigur og sidefigurer i Jørgen
Pedersens epitafium (sml. DK Haderslev 169 fig.
87).383 De slanke figurer har skæg og langt, lokket
hår, der er vigende over de høje pander. Klæderne
er folderige. Figurerne, der er renset for al bema
ling, blev fundet 1898 i kirkens materialskur, hvor
de vel havde henligget siden kirkens istandsættelse
1857-58. Ophængt i kirken 1899 efter restaure
ring.225 1) (Fig. 101), den Opstandne Frelser, 100
cm høj, er på nær højre arm og hånd skåret ud af
ét stykke træ. Den mærkeligt muskuløse venstre
underarm hviler på låret, mens højre arm er strakt
i vejret. Klædet flagrer over den brede, fremskudte
højre hofte. På figurens bagside er klæde og hår
noget fladere udskåret og lidt grovere. Ophængt

i forhallen. 2-3) (Fig. 100, 102), evangelisterne
Mattæus og Markus med deres symbolvæsener
(engel og løve) for foden. De ca. 108 cm høje
figurer har bemærkelsesværdigt spinkle og korte
arme. Ophængt på midtskibets vestvæg hhv. syd
og nord for døren, stående på nyere konsoller.
Det store portrætmaleri (fig. 103), tilskrevet
Hans Schütte (-1635-o. 1675),384 er udført i olie på
træ og måler 179×158 cm (lysningen). Det viser
borgmesteren med sine to hustruer og seks voksne
børn.385 I midten ses den alvorsfulde Jørgen Peder
sen med skulderlangt, brunt hår samt fip- og over
skæg. Han er som sønnerne tv. iklædt sort kappe
og stor, hvid nedfaldskrave med kvast. Som det
fremgår af de forreste, knælende sønner omfatter
den ensartede mandsdragt desuden hvide, rynkede
ærmeopslag med sorte pyntebånd. Sønnen forrest
th. holder i venstre hånd en bog med kæde.Th. for
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Fig. 103. (†)Epitafium nr. 1, 1676, maleri visende borgmester Jørgen Pedersen, hu
struerne Ane Nielsdatter og Karen Jørgensdatter (‘Karen Borgmesters’) samt børn,
tilskrevet Hans Schütte (s. 728). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Memorial tablet no. 1,
1676, painting showing Mayor Jørgen Pedersen, his wives Ane Nielsdatter and Karen Jørgens
datter (‘the Mayor’s Karen’) and children, attributed to Hans Schütte

borgmesteren, i næsten hel figur, står Karen Jør
gensdatter med foldede hænder. Over den sorte,
udringede kjole med spidst liv bærer hun dobbelt
forklæde, et gult med guldborter under et gennem
sigtigt. Den hvide, gennemsigtige krave er fæstnet
i halsen med en sort sløjfe, ærmerne rynkede med
sorte bånd. Den sorte hovedbeklædning har be
sætning, over hvidt pandelin. Om halsen hænger
flere svære guldkæder, og på venstre hånd bærer
hun ring med ædelsten (ringfinger) samt guldring
(tommelfinger). Bag hende ses Ane Nielsdatter og
yderst th. hendes datter Johanne Jørgensdatter,386

begge i tilsvarende dragt. Johanne Jørgensdatter, i
rødt forklæde, adskiller sig dog ved at have pande
lin med kruset besætning i siderne, flade sløjfer ved
kravens hals og underkant samt afsluttende knip
lingsmanchetter på de båndomsvungne, rynkede
ærmer. På venstre hånds lillefinger bærer hun ring
med ædelsten. Over portrætterne ses Kristi Him
melfart, efter kobberstik af Schelte Adamsz Bol
swert efter maleri af Rubens.387
Epitafiet, der hang i østenden af søndre sideskib
ved en †muret begravelse (nr. III,1), blev ned
brudt 1857-58. Maleriet blev istandsat 1858 ved
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Fig. 104. Mindetavle nr. 2, o. 1718, over køb- og handelsmand Jens Lauritsen Erreboe
(†1718) og hustru Maren Petersdatter Busk (†1738) (s. 731). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Memorial tablet no. 2, to the merchant Jens Lauritsen Erreboe (†1718) and his wife
Maren Petersdatter Busk (†1738).

malerne Poulsen og Christensen76 og ophængt i
ligstuen.388 Restaureret 1909 af kunstmaler Chri
stian Asmussen.76 Nu ophængt på søndre sideskibs
østvæg i nyere ramme med staffering fra 1975.

2) (Fig. 104), o. 1718, over køb- og handelsmand
Iens Lauridtzsøn Erreboe, *18. okt. 1664, †16.
april 1718, og hustru Maren Peitersdatter Busch,
*18. april 1656 på Brobyværk, †1738. Rødlig
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Fig. 105. Epitafium nr. 3, o. 1777, over Simon Hempel (†1765) og hustru Magdalena
Pilegaard (†1777) (s. 734). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Memorial tablet no. 3, c.
1777, to Simon Hempel (†1765) and his wife Magdalena Pilegaard (†1777).
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Fig. 106. Epitafium nr. 4, o. 1789, over Frans Johan Gerhardt Böwing (†1789) og hu
struen Magdalena Orten (†1791) (s. 734). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Memorial tab
let no. 4, c. 1789, to Johan Gerhardt Böwing (†1789) and his wife Magdalena Orten (†1791).
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kalksten, 108×72 cm. Det højrektangulære skrift
felt har indskrift med reliefversaler i vandrette
bånd, ifølge hvilken ægteparret 1703 »af en chri
sten kiærlighed« donerede 100 rigsdaler til kirken.
Feltet indrammes af en akantusbølgeranke med
blomsterkroner i de nedre hjørner. Foroven bæ
rer to basunblæsende putti i almuestil en tværoval
laurbærkrans med skriftstedet 2 Kong. 20,1. For
neden sekundær indristning i form af et hjerte.
Tavlen er revnet ved de nedre hjørner.
Mindetavlen var tidligere indsat i muren over
Jens Lauritsen Erreboes †murede begravelse (nr.
IV,2) i nordre sideskibs vestligste fag.389 Siden
1858 i kapellets gulv, mod nord.
3) (Fig. 105), o. 1777, over Simon Hempel,
postmester og kirurg, *12. febr. 1699 i Gingen an
der Fils i »Schwaben« (Baden-Württemberg), †6.
sept. 1765, og hustru Magdalena Pilegaard, *2.
maj 1702, †21. april 1777. Sat af parrets børn. Sort
marmor, 273×119 cm, med fordybet (forgyldt)
versal- og kursivindskrift samt karnisprofileret
fodstykke og gesims af gråt marmor. Gesimsen
krones af en forgyldt vase og to forgyldte laur
bærguirlander. Det er uvist, om den nuværende
placering i korets nordmur er oprindelig.390
4) (Fig. 106), o. 1789, over apoteker Frans Jo
han Gerhardt Böwing, *8. maj 1721 i Kirchtimke
(Niedersachsen), †22. nov. 1789, og hustru Mag
dalena Orten, *3. juni 1722 i Varde, †22. sept.
1791. Rødlig marmor, 236×90 cm, med indhug
get (forgyldt) versalindskrift inden for et højovalt
skriftfelt kranset af laurbær (foroven) og palme
blade. I de riflede svikler er forgyldte rosetter. Po
stamentet er i grå sten ligesom topstykket, hvis
urne står i en smiget, rundbuet niche med laur
bærguirlande i stuk. Indmuret i korets sydmur,
nær ægteparrets †murede begravelse (nr. I,3).
5) O. 1850, over fire soldater faldet i treårskri
gen ved Isted: Knud Christian Møller (1822-50),
Mads Christian Girich (1823-50), Hans Henrik
Jørgensen (1823-50) og Søren Christian Han
sen (1825-50). Mindetavle af lys, grå marmor,
108×60 cm, med indskrift i fordybede, forgyldte
versaler. Indsat i nordre triumfmur.
6) 1867, over seks soldater faldet 1864: Niels
Christian Knippel (1835-64), Jacob Nielsen Gaaei
(1841-64), Mads Sørensen (1830-64), Hans Ju

lius Hansen (1832-64), Vilhelm Valdemar Hjort
(1837-64) og Peder Johansen Horne (†1864).
Mindetavle af lys, grå marmor, 83×46 cm, med
indskrift i forgyldte, fordybede versaler. Skænket
af Våbenbrødrene i Faaborg og indsat i nordre si
deskibs østmur.391
†epitafier og mindetavler
1) 1583, mindetavle med latinske digte over præ
ster ved kirken, forfattet af Andreas Petræus, rek
tor ved latinskolen.392
2) 1606, over Jørgen Tidemand til Hageløse,
†1571, sat af hustruen Mette Emmiksen til Stens
gård, †1612 (jf. sygesæt nr. 1).393 Et familieportræt
flankeret af seksten anevåbener viste parret med
dets børn, alle iklædt individuel dragt. Under
portrættet læstes indskriften: »Denne taffle haf
fver Erlig og Welbyrdig frou Mette, sallig Jørgen
Timands giffwen heri foborrig kjerke, hendes
sallig Mand og børn til en ihoukomelse 1606«, og
over familieportrættet var en malet korsfæstelses
scene med indskriften: »Se Guds Lam, Som bar al
Verdens Synder Di Ræthferdige sjelle erre i Guds
hand og der skal ingen pinne rørre ved dennem.
Sap 3.« (Joh. 1,29;Visd. 3,1).
Epitafiet hang 1755 på en af de nordre piller
uden forbindelse til en begravelse, idet parret
begravedes i den nærliggende Svanninge Kirke
(Sallinge Hrd.); senere flyttet til søndre sideskib
og fjernet 1857-58.394
3) (Fig. 107), 1655, over Peder Hansen Møller,
†2. maj 1649 »paa Vestergade«, rådmand Lauritz
Hansen, †7. sept. 1665, og deres hustru Karen An
dersdatter Hammer, †5. febr. 1661 (jf. oblatæske).395
Bekostet og opsat af Lauritz Hansen. Epitafiets cen
trale familieportræt, ca. 77×55 cm, der endnu eksi
sterede 1939 men nu kun kendes fra et fotografi,396
forestillede de tre ovennævnte og en ung kvinde,
formentlig en datter af første ægteskab, og et (dødt)
spædbarn i svøb på en pude med kniplingskant.
Yderst tv. sås Peder Hansen Møller med fipskæg og
skulderlangt hår, iklædt sort kappe og kort opslidset
jakke over hvid skjorte med kvastprydet krave og
kniplingsmanchet. Ved siden af ham stod Lauritz
Hansen tilsvarende; begge med venstre hånd for
brystet. Hustruen, med foldede hænder over det
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Fig. 107. †Epitafium nr. 3, 1655, over Peder Hansen Møller (†1649), rådmand Lauritz
Hansen (†1665) og deres hustru Karen Andersdatter Hammer (†1661) (s. 734). Foto
o. 1919 i Faaborg Byhistoriske Arkiv. – Memorial tablet no. 3, 1655, to Peder Hansen
Møller (†1649 ), Alderman Lauritz Hansen (†1665) and their wife Karen Andersdatter
Hammer (†1661).

hvide forklæde, havde stærkt kriget hue over hvidt
lin, sort kjole med vid, opstående krave samt hvide
kniplingsprydede ærmer. Om halsen bar hun en
guldkæde. Datteren var klædt som moderen, dog
med flad hue. I en skybræmme herover svævede en
engel med palmeblad og laurbærkrans.
Over maleriet læstes indskriften: »De Retfer
dige skulle leffve evindelige oc Herren er Deris

løn, oc den Høyeste Sørger for Dem, derfor skul
le de faa Itt Herligt Rige, oc en deylige Kroune
aff Herrens Haand. Wisdomsbog 5 Cap. (Visd.
5,15-16) Anno 1655, den 9 Juni haffuer Lauritz
Hansen, Raadmand Ladet denne Taffle Bekostedt
oc Op sette«. Under maleriet fandtes gravskrif
ten, der også henviste til begravelsen: »De liger
Begraffuen Inden Korsdøren«.
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Epitafiet hang på den sydøstligste pille i kirken
indtil 1857-58, hvorefter det blev restaureret og
ophængt i ligstuen. Forsvundet (kasseret?) efter
1939.397
4) O. 1650(?), over ukendte, ca. 2,8×1,5 m, be
skrevet som et billedskærerarbejde med et cen
tralt ovalt felt kronet af en ‘gudsfigur’ og flanke
ret af søjler, hvorpå engle med basuner; desuden
to mindre, ovale felter. Forneden afsluttede ke
rubhoveder, måske identiske med to bevarede
konsoller, 48×15×34 cm, med kerubhoveder og
bruskværk, der nu bærer en bordplade bag alteret.
Epitafiet var krideret, malet og forgyldt.398
5) 1667, over byfoged, kirkeværge og rådmand
Tyge Olsen, †1657, og hustru Karen Jensdatter,
†1645. Opsat af sønnerne Hans og Oluf Tygesen.
Epitafiet havde form af et krucifiks, et billedskæ
rerarbejde, og bar indskriften: »Herunder hviler
i Herren Erlig acht: og fornemme Mand Tyche
Oulsen Fourdum byfouget oc Kirkevere oc Si
den Raad-mand her Sammesteds, som Døde
1657, med sin kjerre hustrue Karren Jensdatter,
som Døde 1645, hvilke Gu (sic!) velsignet med 7
Børn, 2 sønner igenlefuer oc 1 Datter, som til en
i Hukommelse laded dette krusifix Opsette Hans
Tyckesen. Oluff Tyckesen 1667 3 Aug.«.
Epitafiet hang på den anden pille fra vest i den
søndre række; fjernet 1857-58.399
6) (Fig. 108), o. 1678, over sognepræst Henrik
Mortensen Griff, 1610-58, og hustru Anna Mor
tensdatter, 1611-78. Epitafiet bestod af et familie
maleri tilskrevet Hans Schütte, 122×97 cm (olie
på træ), der endnu eksisterede 1939 men nu kun
kendes fra et fotografi. 400
Maleriet viste ægteparret med otte børn (og
svigerbørn?), alle knælende. Henrik Mortensen
Griff med skulderlangt lyst hår og fipskæg vistes
sortklædt med hvid nedfaldskrave og hænderne
i bøn foran brystet. Sønnerne vistes tilsvarende,
bortset fra den yngste (forneden tv.), der bar
rød kjole, krave og smækforklæde. Tv. for Hen
rik Mortensen Griff sås hustruen Anna i udrin
get sort kjole med hvidt forklæde og hvid krave
samt sort hovedbeklædning over hvidt pandelin;
hænderne var foldede. Døtrene stod tilsvarende,
dog med synlige, rynkede hvidlige ærmer med
manchet. Den yngste datter (forneden th.) havde

utildækket hår med iflettede perlesnore. Over fa
milien svævede en engel med laurbærkrans og
palmeblad, omgivet af en skybræmme med putti.
På maleriets indramning læstes 1857-58:
»Jeg var død, oc Her Jeg er Leffuende. Apoc Cap
1. (Åb. 1,18) / Jeg Viste ey Noget, uden alene den
Korsfæste Jesum. 1 Cor 2. (1. Kor. 2,2)«. Over
maleriet var en mindre indskrifttavle: »Her jeg vil
oplade Eders graffuer og jeg vil hente Eder midt
folck af dem. Ez Cap 37. (Ez. 37,13)«. Under ma
leriet var en latinsk gravskrift, der 1857-58 læstes:
»D(eo) O(ptimo) M(aximo) A(eterno). Ossa laboribus
Ecclesiasticis indefessis tandem fessa D(o)m(ini) Hen
rici Martini Pastoris Faviburgensis, in hac, infra posita
urna reposita sunt. Officium sacerdotale suscepit Favi
burgi administrandum A(nn)o 1640, idemque per bea
tam mortem reliquit A(nn)o 1658, die 20 jun(ii) Ætatis
48. Apud illum in eadem uxor ipsius, Anna Martini,
ut marito cara, ita pietate clara, suos deposuit artus
exanimes. Liberos septem e thoro conjugali absol
vit, sc(ilicet) Catharinam, Elisam, Annam, Abigaelem,
Martinum et Sophiam Henrici. Placide in D(omi)no
obdormivit A(nn)o 1678 die 17 Oct(obris) Ætat(atis)
67.«401 (Til den bedste, største, evige Gud. I urnen
herunder er lagt de efter utrættelige kirkelige anstren
gelser nu endelig trætte ben af hr. Henrik Mortensen,
præst i Faaborg. Han påtog sig at forvalte præstem
bedet i Faaborg i 1640, og forlod det ved sin salige
død i 1658, d. 20. juni, i sit 48. år. Hos ham, i samme
urne, har hans hustru Anna Mortensdatter, elsket af sin
mand og berømt for sin fromhed, anbragt sine livløse
lemmer. Hun fødte fra sin ægteseng syv børn: Katrine,
Elise, Anna, Abigael, Morten og Sophie Henriksdat
ter(/søn). Hun sov fredeligt hen i Herren i 1678, d. 17.
oktober, i sit 67. år).

Epitafiet var ophængt nordligt i koret, hvor fami
lien var nedsat i en †muret begravelse.402 Maleriet
blev restaureret 1857-58 og ophængt i ligkapel
let; forsvundet (kasseret?) efter 1939.397
7) O. 1775, over køb- og handelsmand Poul Ja
cobsen (‘Kinafarer’), *3. jan. 1717, †18. febr. 1775.
Indskriften lød: »Her hviler nu i Herren Den i
Live Welædle og Welfornemme, Nu hos Gud Sa
lige Poul Jacobsen, tilforn Kiøb- og Handelsmand
her i Faaborg, Født den 3. Janvarij Anno 1717.
Efter at have Levet med sin Kiere Hustrue Mette
Marie Hans Datter Storm i et Kierligt og Gude
ligt Ægteskab udi 26 Aar og 8 Maaneder og Avlet
13 Børn døde han i sit Alders 59 Aar den 18. Fe
bruarij 1775«.403 Epitafiet hang formodentlig over
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Fig. 108. †Epitafium nr. 6, o. 1678, over sognepræst Henrik Mortensen Griff (†1658)
og hustruen Anna Mortensdatter (†1658), maleri tilskrevet Hans Schütte (s. 736).
Foto o. 1919 i Faaborg Byhistoriske Arkiv. – Memorial tablet no. 6, c. 1678, to the incum
bent Henrik Mortensen Griff (†1658) and his wife Anna Mortensdatter (†1678).

de afdødes †murede begravelse i koret (nr. I,1) og
blev fjernet ved istandsættelsen 1857-58.
8) O. 1798, over Karen Mortensdatter, 1735-98,
sat af kirkens direktion og forstanderskab. Minde
tavle af træ med indskriften: »Evig leve Mindet!
Og det Opløselige af dig udødelige Karen Mor
tensdatter, fød i Trunderup By, i Jordløse Sogn
1735 skal uforstyrret hvile hernedenunder i 60
Aar. Din Vandel, Salige! var stille og følgeværdig
og Din Dødsdag, den 24de Martij 1798 bekræfte
de at Du havde løsrevet Dig fra dette Jordiske;Thi

under samme Dato testamenterede Du denne fat
tige Kirke din efterladte Eiendom. Efterslægten
vil hædre dit Navn erkjendtlig Taknemlighed
ydes Dig af Kirkens Foresatte, Directeurer: David
Fog og Samuel Gottlieb Dedlau Forstandere: Carl
Ploug og Juchum Chr. Hammerich samt Værge
Hans Kaster«. Tavlen hang indtil 1857-58 på den
vestligste af de nordre piller.404
9) O. 1811, mindetavle over købmand Alexan
der Brandt, †5. april 1811, ophængt i østenden af
den nordre gang.405
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58 til sin nuværende placering i gulvet i kapellets
sydøstlige del.
3) (Fig. 111), o. 1625, over Karen [Mor]t[en]
sdater, †8. aug. …, i sin alders 30. år. Gravstens
fragment af rødlig kalksten, 121×54 cm. Frag
mentet, der udgør stenens øvre del, har tværs
over en delvis udvisket indskrift med reliefver
saler i forsænkede bånd; få skilletegn i form af
romber. En tilsvarende randskrift i form af et
skriftsted (Es. 26,19) er afbrudt af hjørneme
daljoner med evangelistsymboler, Mattæus (tv.)
og Markus. Flyttet fra kirkerummet 1857-58 til
sin nuværende placering i gulvet i kapellet mod
sydvest.

Fig. 109. Gravsten nr. 1, o. 1598, over barnet Peder
Hansen (s. 738). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Tomb
stone no. 1, c. 1598, of the child Peder Hansen.

gravsten
1) (Fig. 109), o. 1598, over barnet Peder Hansen,
†1598. Grå kalksten, 93×77 cm, slidt, med op
standelsesscene indrammet af en arkade; herun
der et bomærkeskjold flankeret af faderens initia
ler »HN«, måske for borgmester Hans Nielsen.406
En dobbeltlinjet randskrift med reliefminuskler i
forsænkede bånd har romber som skilletegn og
brydes af hjørnemedaljoner med evangelistsym
boler over skjoldformede navneplader: foroven
Mattæus (tv.) og Markus, forneden Johannes (tv.)
og Lukas. Stenen, hvis øvre højre hjørne er af
brudt, er flyttet fra kirkerummet 1857-58 til sin
nuværende placering i gulvet i kapellets nordøst
lige hjørne.
2) (Fig. 110), o. 1600, genanvendt o. 1711
over handelsmand Henning Henrichsen, *1655 i
Langsted, †13. maj 1711, med sin hustru Maren
(1729).407 Rødlig kalksten,
Rasmusdatter, †
155×94 cm. Sekundær indskrift med fordybede
versaler i hele stenens bredde. I hjørnerne er der
kerubhoveder, foroven et Jesumonogram og for
neden et næsten udslidt dødningehoved på kors
lagte knogler, der øjensynligt stammer fra stenens
første anvendelse. Flyttet fra kirkerummet 1857-

Fig. 110. Gravsten nr. 2, o. 1600, genanvendt o. 1711,
over handelsmand Henning Henrichsen (†1711) og
hustru Maren Rasmusdatter (†1729) (s. 738). Foto Ar
nold Mikkelsen 2012. – Tombstone no. 2, c. 1600, re-used
c. 1711 for the merchant Henning Henrichsen (†1711) and
his wife Maren Rasmusdatter (†1729).
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Fig. 111. Gravsten nr. 3, o. 1625, over Karen Mor
tensdatter (s. 738). Foto Arnold Mikkelsen 2012. –
Tombstone no. 3, c. 1625, of Karen Mortensdatter.

4) (Fig. 112), o. 1639, over rådmand Niels
Hansøn, †1. nov. 1639, med sin hustru Karren
Niels Daater, †16 . Rødlig kalksten, 179×127
cm, med det afdøde par stående i fuld figur, let
vendt mod hinanden under en svejfet dobbeltar
kade. Denne bæres i siderne af halvsøjler på be

Fig. 113. Gravsten nr. 5, 1642, over præsten Morten
Hansen Griff (†1639) og hustruen Maren Andersdat
ter (†1665)(s. 740). Foto Arnold Mikkelsen 2012. –
Tombstone no. 5, 1642, of the incumbent Morten Hansen
Griff (†1639) and his wife Maren Andersdatter (†1665).

Fig. 112. Gravsten nr. 4, o. 1639, over Niels Hansen
(†1639) og hustruen Karen Nielsdatter (s. 739). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – Tombstone no. 4, c. 1639, of
Niels Hansen (†1639 ) and his wife Karen Nielsdatter.

slagværksmykkede postamenter og i midten af en
kerubhovedkonsol, hvorover ses to utydelige bo
mærkeskjolde. Mandsfiguren, med forvitret an
sigt, bærer knælang kappe og høj krave, midtluk
ket overdel og pludderbukser med bredt ombuk
i livet. Hustruen er iklædt fodsid kjole og kappe,
sidstnævnte med opstående krave og folder ned
langs siderne. Under figurfeltet står gravskriften
med reliefversaler i vandrette bånd. Den tilsva
rende randskrift, et skriftsted (Sl. 116,8), afbrydes
af tovsnoede hjørnemedaljoner med utydelige
evangelistsymboler.
Stenen er stærkt forvitret, især i højre side. Det
te skyldes vel, at den 1857-58 blev flyttet fra kir
ken og lagt i jorden på kirkens nordre side (under
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tagudhænget). Den står siden 1950 på kirkegår
den op ad kirkens sydmur.408
5) (Fig. 113), 1642, over sognepræst og herreds
provst Morten Hansøn (Griff), †9. nov. 1639, 68
år gammel, med sin hustru gennem 35 år Maren
16 (1665).407 Rødlig kalk
(Andersdatter), †
sten, 184×110 cm, med opstandelsesscene i højo
val ramme og gravskrift med reliefversaler i vand
rette bånd. Opstandelsen flankeres af to skjolde
med initialer, hhv. »MHB«409 over en blomst (tv.)

Fig. 115. Gravsten nr. 7, o. 1657, over rådmand Anders
Christensen Lybo (†1657) og hustru Ester Hansdatter
(s. 741). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Tombstone no.
7, c. 1657, of Alderman Anders Christensen Lybo (†1657)
and his wife Ester Hansdatter.

Fig. 114. Gravsten nr. 6, o. 1650(?), genanvendt 1802
over oberstløjtnant Conrad Friederich von Mül
ler (†1802) (s. 740). Foto Arnold Mikkelsen 2012. –
Tombstone no. 6, c. 1650(?), re-used in 1802 for Lieutenant
Colonel Conrad Friederich von Müller (†1802).

og »MAD« med Jesumonogram. Randskriften i
reliefversaler udgøres af et skriftsted (Åb. 14,13)
og det daterende årstal »1642«. Den brydes af
hjørnemedaljoner med evangelistsymboler, for
oven Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas
(tv.) og Johannes. Flyttet fra kirkerummet (rime
ligvis koret) 1857-58 til sin nuværende placering
i gulvet i kapellets sydlige del.
6) (Fig. 114), o. 1650(?), genanvendt 1802
over oberstløjtnant Conrad Friederich von Mül
ler, *22. aug. 1715 på »Bruhns Øen« ved Pom
mern, †1802.410 Mørk, grålig kalksten, 151×77
cm, sekundær indskrift med fordybede versaler
og skriveskrift. De oprindelige hjørnemedaljoner

gravsten

har næsten udslidte bevingede evangelistsymbo
ler. Stenen blev 1802 lagt over Müllers grav nord
for alteret, hvorfra den 1857-58 flyttedes til sin
nuværende placering i kapellets gulv mod vest.296
7) (Fig. 115), o. 1657, figursten over rådmand
Anders Christensøn Lybo, †16[57], og hu
stru Ester Hans Daater, †16 . Grålig kalksten,
223×111 cm, med det afdøde par stående i fuld
figur. Ægtemanden, med skæg, er vist barho
vedet og iført en kort kappe med bredt revers.
Han bærer midtknappet overdel med flad krave
samt pludderbukser. Hustruen bærer kriget hue,
midtlukket trøje og skørt samt fodsid kappe med
flad krave. Begge holder hænderne foran brystet
i bøn. Mellem parret er foroven den korsfæstede
i skykrans og forneden et dødningehoved med
fjer over korslagte knogler. Tv. for Anders Chri
stensen Lybos hoved ses hans initialer »ACSL«,
adskilt af et »M«, og th. for hendes hoved et Je
sumonogram samt spor af initialer. Under figur
feltet læses gravskriften med reliefversaler inden
for glat ramme. I hjørnerne er medaljoner med
figurer og omløbende indskrift i reliefversaler,
foroven: den opstandne Kristus med sejrsfane og
højre hånd hævet til velsignelse samt ordene: »Ti
du af døden opstanden est«411 (tv.), og en kvinde
på vej op af graven med hænderne samlet i bøn
for brystet foruden ordene: »I graven skal ieg
ey blifve«.411 Forneden tv. den sejrende Kristus
med rigsæble i venstre hånd og højre hånd hæ
vet til velsignelse samt et skriftsted: »Ia ieg kom
mer amen apoc 22« (Åb. 22,7), og en knælende
kvinde med hænderne samlet i bøn for brystet
samt et skriftsted: »Ia kom Herre Iesv apoc 22«
(Åb. 22,20). Mellem de øvre medaljoner læses:
»I himmerig vi samlies vel med glæde oc fryd til
lif oc siel«. Stenen er beslægtet med en gravsten i
Stenstrup Kirke (Sunds Hrd.) og er vel udgået fra
samme værksted.412
Den præges af lettere overfladeslid og er flyttet
fra kirkerummet 1857-58 til sin nuværende plads
i gulvet i kapellets nordvestlige hjørne.
8) (Fig. 116), o. 1688, over handelsmand (Si
rach Henrichsen) Wilchen, *15. maj 1638, †(19.)
juni 168(8).407 Rødlig kalksten, 133×85 cm, med
delvist udvisket indskrift i fordybede versaler,
indrammet af en stiliseret bladbort med blom
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sterhoveder og skråtstillede tulipaner i hjørnerne.
Den enkle sten er beslægtet med nr. 9 og må have
samme ophav. Flyttet 1857-58 til sin nuværende
plads i gulvet i kapellet mod øst.
9) (Fig. 117), o. 1695, over Froke [Henrichs]da
ater Wi[lchen], †[2]4. dec. 1695.413 Rødlig kalk
sten, 134×72 cm, med delvist udvisket indskrift
i fordybede versaler, indrammet af en stiliseret,
højoval laurbærkrans og med enkelt rammelinje.
Hjørnerne har stiliserede blomster (tulipan og
rose?), der er hugget i enkel streg. Den enkle sten
er beslægtet med nr. 8 og må have samme op
hav. Den er præget af slid og fremstår med flere
revner og afslåede hjørner, der er repareret med
cement. Flyttet fra kirkerummet 1857-58 til sin
nuværende plads i gulvet i kapellets sydøstlige
hjørne.

Fig. 116. Gravsten nr. 8, o. 1688, over handelsmand
Sirach Henrichsen Wilchen (†1688) (s. 741). Foto Ar
nold Mikkelsen 2012. – Tombstone no. 8, c. 1688, of the
merchant Sirach Henrichsen Wilchen (†1688).
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Fig. 117. Gravsten nr. 9, o. 1695, over Froke Henrichs
datter Wilchen (†1695) (s. 741). Foto Arnold Mikkel
sen 2012. – Tombstone no. 9, c. 1695, of Froke Henrichs
datter Wilchen (†1695).

10) (Jf. fig. 99), 1650-1700(?), genanvendt 1790
over Maren Rebsøe, *2. juni 1707, †9. okt. 1790,
g.m. Peder Jørgensen Mahl. Rødgrønlig kalk
sten, 175×109 cm. Indskrift med fordybede ver
saler, navne med skriveskrift. Det højrektangulære
skriftfelt kantes af en blomsterbort og har foroven
og forneden bueslag; i det nedre et timeglas. I
hjørnerne evangelistmedaljoner. Stenen lagdes
1790 i midten af koret ved knæfaldet,296 1857-58
flyttet til sin nuværende plads centralt i kapellets
gulv.
11) (Fig. 118), 1650-1750(?), over Michel Ras
mu[ssen]. Gravstensfragment af grålig kalksten,

øvre del afhugget, 57×27 cm. Indskrift med for
dybede versaler i midterfeltet. Den tilsvarende,
dobbeltlinjede randskrift, der indeholder grav
skriften, brydes af hjørnemedaljoner med blom
sterhoveder. Flyttet fra kirkerummet 1857-58 til
sin nuværende placering i gulvet i kapellet mod
vest.
12) (Fig. 119), o. 1762,414 over Anna Helena
Hempel, *25. april 1727, †22. febr. 1753, g.m.
kapellan i Faaborg og senere sognepræst i Svend
borg, Laurits Pedersen Næraae, »øm og omhyge
lig moder for 3 børn«. Rødlig kalksten, 112×68
cm, indskrift med fordybede versaler i hele ste
nens bredde. Gravskriften afsluttes med henvis
ning til 2 Kong. 23,1718. Oprindeligt lagt i kir
kens nordre tværgang mellem koret og de ‘store
kvindestole’, siden 1857-58 vestligt i kapellets
gulv.
13) (Fig. 120), o. 1769, over Anna Margare
tha Ploug, f. Hempel, *13. febr. 1734, †23. juli
1769, g.m. køb- og handelsmand Jørgen Jacobsen
Ploug, mor til tre døtre og en søn. Grålig kalk
sten, 155×71 cm, indskrift med fordybede ver
saler i hele stenens bredde. Foroven ses to sam
menflettede palmeblade flankeret af medaljoner
med seksbladede blomsterhoveder; forneden to
rosetter. Oprindeligt lagt i søndre sideskib. Flyt
tet fra kirkerummet 1857-58 til sin nuværende
placering østligt i kapellets gulv.415
14) O. 1777, over postmester og kirurg Simon
Hempel, †1765, og hustru Magdalene Pillegaard
(Piilegaard), †1777 (jf. epitafium nr. 4). Grålig
kalksten, 226×157 cm. Delvis udvisket indskrift
med fordybede versaler, der ud over gravskriften

Fig. 118. Gravsten nr. 11, 1650-1750(?), over Mikkel
Rasmussen (s. 742). Foto Arnold Mikkelsen 2012. –
Tombstone no. 11, 1650-1750(?), of Mikkel Rasmussen.
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Rødlig kalksten, 162×93 cm, indskrift med for
dybede versaler kantet af en riflet bort, giver
indskrift forneden med fordybet kursivskrift. De
kvadratiske hjørnefelter har rosetter. Flyttet fra
kirkerummet 1857-58, nu nordligt i kapellets
gulv.
Af †gravsten kendes følgende: 1) O. 1500, over
Erik Madsen Bølle (†efter 1493) og hustru Anne

Fig. 119. Gravsten nr. 12, o. 1762, over Anna Hele
na Hempel (†1753) (s. 742). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Tombstone no. 12, c. 1762, of Anna Helena Hem
pel (†1753).

omfatter familiens adkomst til gravstedet samt et
skriftsted (Es. 26,1920). I hvert hjørne en blomst
(hhv. tulipan, rose, kejserkrone og nellike). Ste
nen lå ved opgangen til prædikestolen. 1857-58
anvendt som trappesten foran hovedindgangen,
hvorfra den 1935 blev flyttet til kirkegården og
rejst op ad kirkens sydmur.416
15) O. 1780, over ukendt(e), *10. febr. …, †6.
febr. 1780. Rødlig kalksten, øverste del mangler,
118×76 cm. Indskrift med fordybede versaler.
Flyttet 1857-58 fra kirkerummet til sin nuvæ
rende placering i gulvet i kapellet mod nordøst.
16) (Fig. 121), o. 1793, over privilegeret far
ver Hans Henrich Kiærumgaard, *21. aug. 1724,
†1. marts 1793, »bekosted af J. C. Hammerich«.

Fig. 120. Gravsten nr. 13, o. 1769, over Anna Marga
retha Ploug f. Hempel (†1769) (s. 742). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Tombstone no. 13, c. 1769, of Anna
Margaretha Ploug née Hempel (†1769).
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6) O. 1787, over sognepræst Henrik Rudolph
Kanneworff (1729-87). Over hans grav inden for
alterskranken, i søndre side (jf. nr. 4 og 7).421
7) O. 1789, over Hilleborg Marie Berth (o.
1752-89), 1° g.m. sognepræst Henrik Rudolph
Kanneworff (jf. nr. 6), 2° g.m. kapellan Hans
Adolph Agerbech. Placeret over hendes grav ‘lige
for opgangen til koret’.422
8) O. 1792, over Karen Schytte, f. Stub (o.
1697-1792), g.m. Lauritz Schytte, sognepræst i
Verninge (Odense Amt). På hendes grav i den
nordre side af kirkens nordre gang.423
9) O. 1794, over toldkasserer Niels Siersted (o.
1721-1794). En lille ligsten i den søndre gang.424
10) O. 1795, over Sara Maria Nellemann (o.
1725-95), 2° g.m. landvæsenskommissær Niels
Nellemann. På hendes grav i koret, ved knæfal
det.425
Gravfliser
1) (Fig. 122), o. 1668, over Karen Pedersdaater,
†16. maj 1668, datter af kirkeværge Peder Ander
sen Horne. Rødlig kalksten, afbrudt nederst og i
højre side, 52×48 cm. Indskrift med fordybede

Fig. 121. Gravsten nr. 16, o. 1793, over farver Hans
Henrich Kiærumgaard (†1793) (s. 743). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Tombstone no. 16, c. 1793, of the dyer
Hans Henrich Kiærumgaard (†1793 ).

Sivertsdatter Blå. Stenen, der bar ægteparrets vå
bener, fandtes 1606 i kirken. Den skulle angive
ligt have båret årstallet »1442«.369
2) O. 1650, over Morten Bang (-1624-†før
1675), på hans grav i midtergangen.417
3) O. 1650(?), en sten genbrugt o. 1793 over
Hans Henriksen Milling (o. 1734-93). Lå over
graven ‘lige for opgangen til prædikestolen’.418
4) O. 1781, over Margrethe Sophia Erreboe
(1747-81), g.m. sognepræst Henrik Rudolph Kan
neworff (jf. nr. 6). Lagt over hendes grav i midter
gangen ‘lige for opgangen til koret’.419
5) O. 1784, over majorinde Lützow (1712-84).
Lagt over graven i koret.420

Fig. 122. Gravflise nr. 1, o. 1668, over Karen Peders
datter (†1668) (s. 744). Foto Arnold Mikkelsen 2012.
– Tomb slab no.1, c. 1668, of Karen Pedersdatter (†1668).
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Fig. 123-124. 123. Gravflise nr. 2, o. 1677, over Gunder Knudsdatter (†1677) (s. 745).
124. Gravflise nr. 3, o. 1678, over Agatha Mikkelsdatter (†1678) (s. 745). Foto Arnold
Mikkelsen 2012.– 123. Tomb slab no. 2, c. 1677, of Gunder Knudsdatter (†1677). 124.
Tomb slab no. 3, c. 1678, of Agatha Mikkelsdatter (†1678).

versaler i hele stenens bredde. Flyttet fra kirke
rummet 1857-58 til sin nuværende placering i
kapellets gulv mod nord.
2) (Fig. 123), o. 1677, over Gunder
Knudsd(atter), †12. juni 1677, g.m. Marcus Pe
dersen. Rødlig kalksten, 52×51 cm, brudt i fire
dele. Indskrift med fordybede versaler i hele ste
nens bredde, forneden næsten udslidt. Antageligt
flyttet fra kirkerummet 1857-58 til sin nuværen
de plads i gulvet i kapellets nordøstlige hjørne.
3) (Fig. 124), o. 1678, over Agatha Mikelsda
atter, †19 juni 1678. Rødlig kalksten, afbrudt i
højre side, 53×23 cm. Indskrift med fordybede
versaler i hele stenens bredde. Den er vel oprin
deligt lagt over graven ‘udi dåben’.426 Flyttet fra
kirkerummet 1857-58 til sin nuværende place
ring i gulvet i kapellets østlige del.
4) O. 1700(?), over ukendt. Fragment af grålig
kalksten, øvre del formentlig afbrudt, 55×27 cm.
Indskrift med fordybede versaler i form af Jesu
monogram. Antageligt flyttet fra kirkerummet
1857-58 til sin nuværende plads i gulvet i kapel
lets vestlige del.
5) (Fig. 125), o. 1709, over det »i døden him
mel indtagne lille Guds barn« Christen Hansen,

*20. febr. 1707, †3. juni 1709.427 Grålig kalksten,
49×49 cm. Indskriften, med fordybede versaler,
omfatter også et vers: »En tilig død mig ald min
nød/ og ald min iammer endte/ til hvile sød

Fig. 125. Gravflise nr. 5, o. 1709, over barnet Christen
Hansen (†1709) (s. 745). Foto Arnold Mikkelsen 2012.
– Tomb slab no. 5, c. 1709, of the child Christen Hansen
(†1709).
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i Iesu skiød/ mig tilig Gud hiemhendte/ Gud
elskte mig heel inderlig/hand der for vilde iile/
snart hiem til sig at hente mig/ til sødist fryd
og hvile«. Flyttet fra kirkerummet 1857-58 til sin
nuværende placering i gulvet i kapellets nordøst
lige hjørne.
6) (Jf. fig. 99), o. 1711, over »K. C. D.«, forment
lig barnet Karen Christensdatter, †8. juli 1711.407
Rødlig kalksten, 48×48 cm, indskrift med fordy
bede versaler i form af initialer og årstal, herun
der et bomærke. Flyttet fra kirkerummet 185758 til sin nuværende placering i gulvet i kapellets
sydvestlige hjørne.
7) O. 1784, over Peder Kofod Troiel, †1784.
Grålig kalksten, 46×45 cm, indskrift med for
dybede versaler. Oprindeligt i kirkens ‘store
mandsgang’, siden 1857-58 sydvestligt i kapellets
gulv.407
8) 1795, over ukendt. Rødlig kalksten fra Øl
and, 47×46 cm, indskrift med fordybet skrive
skrift »Ner sat dt[?] 26 August / Ano 1795« (ned
sat 26. august 1795?). Antageligt flyttet fra kirke
rummet 1857-58 til sin nuværende plads i gulvet
i kapellets nordøstlige hjørne.
9) O. 1800(?), over en ukendt kvinde, »…tine
…ensen«. Rødlig kalksten, venstre del afbrudt,
nu 43×29 cm. Indskrift med fordybet skrive
skrift. Antageligt flyttet fra kirkerummet 185758 til sin nuværende placering i gulvet i kapellets
sydøstlige hjørne.
†Gravfliser. 1) 1785, over Ulrich Jacobsen (173887) og hustru Bodil Jørgensdatter (o. 1714-85). En
flise med dødsår og navne over deres grav i ‘den
nordre tværgang oppe ved koret, hvor den store
sten er pålagt’.428
2) O. 1802, over auditør, by- og herredsfoged
Samuel Gotlieb Dedlau (1730-1802). På hans
grav i den nordre side af kirkens midtergang.429
†murede begravelser
Kirkebøgerne indeholder talrige referencer til pla
cering og ejerskab af, hvad der må være murede
begravelser, og disse må have eksisteret i kirken
senest omkring 1600. Først med Hans Kasters
fortegnelse over gravsteder o. 1805 er det dog
muligt at give en komplet oversigt over de mu

rede begravelsers placering og ejerforhold. Ka
sters fortegnelse tillader ikke at følge ejerskabs
forholdene længere tilbage end o. 1775, men
det er givet, at de af ham nævnte begravelser for
størstedelens vedkommende er væsentligt ældre,
og i enkelte tilfælde kan begravelserne jævnføres
med kirkebøgernes oplysninger. Den følgende
oversigt er således struktureret efter Kasters for
tegnelse men i meget væsentligt suppleret efter
kirkebøgerne.
I. Murede begravelser i koret
1) For køb- og handelsmand Poul Jacobsen ‘Ki
nafarer’, i korets nordre side (jf. †epitafium nr.
7).296 Begravelsen tilhørte fra 1773 Poul Jacob
sens svoger, købmand Lars Lindegaard. 1775
købte Poul Jacobsen halvdelen, og 1786 købte
hans enke Mette Marie Hansdatter Storm den
anden halvdel.88
Begravede: Jacobina Poulsdatter 1773; Poul Jacobsen
1775; Ellen Marie Poulsdatter 1775; Niels Poulsen
1777; Poul Jacobsens hustru Mette Marie Hansdatter
Storm 1814.430

2) For kancelliråd, by- og herredsfoged, adjun
geret borgmester Christian Mølmark stødende
op til nr. I,1 og alterskranken. Den tilhørte 1806
sønnen Johan Nicolai Mølmark,431og kan være
identisk med sognepræst Henrik Mortensen
Griffs begravelse (jf. ndf.).
Begravede: Anna Dorthea Mølmark 1745; [Ul]riche
Christiansdatter Mølmark 1766; Christian Mølmarks
hustru, Margretha Magdalena Høye 1776; Christian
Mølmark 1782; en datter af Johan Nicolai Mølmark
1784.

3) For apoteker Johann Gerhardt Bøving i korets
søndre side (jf. epitafium nr. 4).
Begravede: Johann Gerhardt Bøving 1789; Magdalene
Jensdatter Orten 1791; Magdalene Orten 1794.

4) For Christen Christensen Erreboe på den
nordre side af alteret. Efter hans begravelse 1776
fyldtes graven med jord. Ramme og luger bort
toges, og graven blev dækket med teglsten.296
Begravede: Christen Christensen Erreboes hustru, So
phia Pedersdatter f. Gebert 1772; Christen Christen
sen Erreboe 1776.
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II. I midtergangen, en åben begravelse
1) For toldinspektør Frederik Christian Ørn, en
‘åben begravelse’ under orgelværket. Den blev
beskrevet som et ‘aflukke’, hvor kisterne stod på
skamler bag et ‘træværk’.432 Frederik Christian Ørn
købte begravelsen 1794, hvorefter han lod opsætte
gitterværk og lysekrone (nr. 5).134 1795 skænkede
Ørn kirken 200 rigsdaler på betingelse af, at en dør
fra materialhuset til begravelsen blev tilmuret og i
stedet anbragt mellem materialhuset og den nordre
gang. Ørn blev pga. af begravelsesforordningen af
1805 ikke begravet her ved sin død 1810, men på
Gammel Assistens Kirkegård (jf. s. 803).431
Begravede: Frederik Christian Ørns hustru Bodil Kir
stine f. Appeldorn 1794.

III. Murede begravelser i søndre sideskib
1) For borgmester Jørgen Jacobsen, ved døbefon
ten i kirkens søndre sideskib. Begravelsen havde
to luger.389 Den tilhørte senere Jørgen Jacobsens
nevø, birkedommer Jens Erreboe Busch, og i
1808 dennes datter Birgitta Canutta Petersen f.
Busch. Den må tidligere have været anvendt af
Jørgen Jacobsens fader, borgmester Jacob Jørgen
sen, dennes to hustruer Karen Jørgensdatter og
Karen Henningsdatter Achtonia, samt førstnævn
tes første mand borgmester Jørgen Pedersen.433
Ved begravelsen hang epitafiet (nr. 1) over Jørgen
Pedersen og Karen Jørgensdatter, og i tilknytning
dertil indrettede Jacob Jørgensen og Karen Hen
ningsdatter Achtonia 1687 en ny †døbefont med
†fontelukke (s. 709 f.). Kirkeværge Hans Kaster
beskrev o. 1800 begravelsen som ‘tilpakket med
ældre og nyere ligkister’.296
Begravede: Borgmester Jørgen Jacobsens hustru Cata
rina Maria Wandel 1747; Jørgen Jacobsen 1758; borg
mester Jørgen Jacobsens børn: Karen Achtonia (1729),
dødfødt søn (1730), Lise (1731), Jacob (1732), Anna
Birgitte (1735), Mette Cathrine Sophie (1737); syv
børn af Jens Erreboe Busch, heraf seks dødfødte, 175575; Berthe Catharine Jacobsdatter 1773; Birgitta Ca
nutta og Andreas Petersens dødfødte datter 1790.

2) For Poul Jacobsen i søndre sideskibs vestligste
fag (‘i hjørnet mellem døren og gangen til or
gelværket’). Poul Jacobsen ‘Kinafarer’ (jf. nr. I,1)
købte begravelsen 1773 for 10 rigsdaler. Den til
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hørte senere sønnen Poul Jacobsen. På graven lå
en ramme, der målte ca. 2,5×2,7 m.88 Da begra
velsen 1853 blev overdraget kirken til kalkkule,
fandtes kister deri.434
Begravede: Hans Christensen Winning 1787; Hans
Storm 1797; ‘adskillige børn’ af Hans Christensen
Winning og Hans Storm.134

IV. Murede begravelser i nordre sideskib
1) For birkedommer Jens Erreboe Busch i den
østlige ende af nordre sideskib, ‘under de øverste
korte fruentimmerstole’.431
Begravede: Jens Erreboe Buschs dødfødte datter 1755;
byskriver Knud Sørensen Ballov 1761;435 Jens Erreboe
Busch 1792; Jens Erreboe Buschs hustru Anna Na
amansdatter Faber 1799.

2) For købmand Jens Lauridsen Erreboe, i den
vestre ende af nordre sideskib ved materialhuset.
Herover hang mindetavle nr. 2. Begravelsen til
hørte 1808 oldebarnet Birgitta Canutta Petersen
f. Busch.88
Begravede: (formodentlig) Elisabeth Absalonsdatter
Koefoed 1718;436 Jens Lauridsen Erreboe 1718; Maren
Petersdatter Busch 1738.

Foruden de af Hans Kaster nævnte kendes fra
kirkebøgerne følgende ‘åbne’ (dvs. murede) be
gravelser:
1) O. 1650 »Jomfru Dortis« begravelse i koret.
Der er vel tale om en begravelse tilhørende Klin
genbergs ejer Dorthe Bille. I så fald må også sø
steren Anne Bille (†1654) være nedsat her.373 I
1670’erne nedsattes flere børn af officerer.407
2) For sognepræst Henrik Mortensen Griff, i ko
ret (jf. †epitafium nr. 6). Begravelsen kan være
identisk med Christian Mølmarks (nr. I,2).
Begravede: Henrik Mortensen Griff 1658; hustruen
Anna Mortensdatter 1678;437 byfoged Christian Ibsen
Mølmarks børn: Niels 1670, Niels 1679, Jacob 1679;
tolder Otto Christensens datter Anna Sophia 1680;
kapellan Jacob Lauritzen Kullerups søn Christian
1688;438 (muligvis) Christian Ibsen Mølmark 1690 og
Else Henriksdatter Griff 1691; Anne Christiansdatter
Mølmark 1709.

3) For rådmand Jens Sørensen, i koret.
Begravede: Jens Sørensen (1684), sønnerne Anders
(1673) og Søren (1690).
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†Gravudstyr

kirkegårdsmonumenter

1) 1796, to krydsede kårder og sporer tilhørende
oberst Berndt Otto Friderich von Horn (171896) var ophængt på en af de nordre piller. Op
hængt i kapellet fra 1857-58 til 1923.439
2) 1802, to krydsede kårder og sporer tilhøren
de oberstløjtnant Conrad Friederich von Müller
(1715-1802), antageligt ophængt ved hans grav i
koret (jf. gravsten nr. 6). Ophængt i kapellet fra
1857-58 til 1923.440

1) O. 1804, over Kirsten Bugholtz (Buchholtz) f.
Appddorn (Appeldorn), *24. april 1757, †9. april
1804. Grålig flise af kalksten, 54×44 cm, indskrift
med fordybet skriveskrift inden for enkelt ram
melinje langs kanten. Oprindeligt på kirkegår
den, siden 1857-58 i gulvet i kapellets sydvestlige
hjørne.407
2) O. 1805, over birkedommer Tobias Jantzen,
*11. april 1737, †1. dec. 1804. Knækket søjle af
kalksten, på kvadratisk, riffelhugget postament
med niche, højde ca. 190 cm. Indskrift med for
dybet antikva: »Børn begræde hans tab her men
glædes ved at see hans redelige vandel belønnet
hisset«.Ved kirkens sydmur (vestligste fag) på den
oprindelige plads eller nær denne.441
3) (Fig. 140), o. 1809, over distriktskirurg og
postmester Christian Hempel, *27. juli 1738, †5.
sept. 1809. Grå kalksten, 193×97 cm. Indskriften
med fordybet kursiv har været optrukket med
sort;442 kanten har karnisprofil. Kirkegårdens
nordvestlige hjørne, rejst op ad kirkens sydmur.
Fællesmonument (fig. 126), 1971, »Knælende
kvinde i sorg«, skulptur af bronze, 89 cm høj, ud
ført af Bjarne Saabye Jørgensen, Svendborg, efter
model af Erik Cohrt (1902-70). På sokkel af gra
nit. I urnehaven i kirkegårdens sydøstlige afsnit.443
†Kirkegårdsmonumenter

Fig. 126. Fællesmonument, 1971, udført af Bjarne Saa
bye Jørgensen efter model af Erik Cohrt (s. 748). Foto
Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial, 1971, by Bjarne
Saabye Jørgensen after a model by Erik Cohrt.

1) En ældre ligsten genanvendt 1805 over Mar
gretha Pedersdatter Braad, †1805.444 2) 1758, en
ligsten over skipper Peder Erichsen, †1757.445 3)
1758, en ligsten med træramme over skipper Pe
der Laursen, †1758.445 4) 1835, over Conradine
Frederikke Hasle f. van Deurs, †1834, g.m. sog
nepræst Christen Mikkelsen Hasle.446 5) O. 1853,
over kancelliråd og landvæsenskommissær Nico
lai Johan Kanneworff, †1853, med indskrift i for
dybet antikva optrukket med sort. Stenen fandtes
1927 anvendt som skyllesten ved et tagudløb og
blev senere opsat på kirkegårdsmuren.447
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of the chancel polygon meets the south gable of the east wing, seen from the chancel ceiling.
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Om denne mester skal tilskrives hele skibet eller
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Fig. 135. Kirken set fra vest. Foto R.F. 1971. – The church seen from the west, 1971.
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Fig. 136. Midtskibets vestre gavltrekant (s. 648). 1:100. Målt af N. P. Jensen 1902, sup
pleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2013 – Western gable triangle of the nave, 1902.
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Dørens sydside anes fra den høje skakt, som er
fremkommet mellem østfløjens sydgavl og korpolygo
nen (jf. s. 661 f.).
136
Det kan dog ikke udelukkes, at den sydligste del af
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Fig. 137. Indre set mod øst. Foto o. 1900. Foto i NM. – Interior looking east.
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elektriske.
329
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DaKanc. C 10. 1660-99. Fynske og smålandske registre
212, 1668. 1670 gav Jørgen Jørgensen 12 rdl. til ‘det
nye orgels fortsættelse’, LAFyn. Byfogedark. Tingbøger.
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digt ved ibrugtagningen. (LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.).
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Rgsk. Ved istandsættelse 1956 fandtes flere gamle ma
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372
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373
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1673, 5. marts 1673. Claus Thygesen mødte op ved
tingsretten på egne og andre indstævnedes vegne og
anførte, at takstforhøjelsen stred imod kongebrevet af
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borgernes ejendom.
377
LAFyn. Stiftamtsark. Breve fra Faaborg. Anordning
på begravelsessteder i Faaborg kirke 20. nov. 1737.
Omend taksterne tidligst kendes fra 1737, er der
utvivlsomt tale om ældre takster, der 1737 blot har fået
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holderens offerpenge.
378
1826 blev der gjort en undtagelse fra forbuddet, da
Barbara Kirstine Ploug f. Hempel (1742-1826) nedsat
tes i sin og ægtemanden agent Jørgen Plougs begra
velse, LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Præsteark. Kirkebø
ger; RA. DaKanc. 1. Dept. H18-155. Brevsager 1816,
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379
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380
LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot. Afskrifterne, der
som beskrivelserne er foretaget af sognepræst J. Chie
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og korrigeret.
381
Et epitafium over borgmester Jacob Jørgensen
(1646-1713), der kun nævnes hos Jacob Bircherod kan
være identisk med Jørgen Pedersens (†)epitafium (nr.
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384
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385
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det centrale ægtepar). Thorlacius-Ussings kendskab
til personalhistorien omkring borgmesteren har dog
været begrænset, idet han fejlagtigt identificerer Ka
ren Jørgensdatter og Karen Henningsdatter Achtonia
som en og samme person, jf. Thorlacius-Ussing 1939,
96-100.
386
F. E. Hundrup, Oluf Bangs Efterkommere paa Sværd
siden, Kbh. 1875, 86, hvor hun dog fejlagtigt omtales
som datter af Karen Jørgensdatter.
387
F. W. Hollstein, Dutch and Flemish Engravings, Etch
ings and Woodcuts ca. 1450-1700, Vol. III. Amsterdam
1951, nr. 28
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NM. Worsaae III, 71; LAFyn. Menighedsrådsark.
Synsprot.; se i øvrigt Schrøder 1866, 133-4.
389
Ifølge Birgitta Canuta Petersens forklaring 10. febr.
1808, LAFyn. Kirkeinsp.ark. Sager.
390
Simon Hempel og Magdalena Pilegaard begravedes
i ‘den lille karlegang’. LAFyn. Præsteark. Kirkebøger.
391
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392
Chr. R. Rasmussen, »Faaborg Latinskole«, Års
Svendborg 1920, 121.
393
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liggørelse (jf. s. 614).
394
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LAFyn. Menighedsrådsark. Synsprot.; se i øvrigt Schrøder
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395
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396
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397
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Schrøder 1866, 134-5; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1858.
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THE CHURCH OF THE HOLY GHOST
english summary

HISTORY. A †House of the Holy Ghost or hospi
tal in Faaborg is mentioned for the first time in
1396. Like other such houses of the Holy Ghost
in the boroughs of the country, this was a chari
table foundation without any connection with
the Order of the Holy Ghost founded by Guy
de Montpellier in the south of France at the end
of the twelfth century. In the fifteenth century
a total of six Danish Holy Ghost monasteries
were founded on the basis of existing houses of
the Holy Ghost; for example in Faaborg, where
the Funen nobleman Frederik Barsebæk and
his wife Beke Krummedige, with Claus Krum
strup and Anders Jepsen Grubendal. founded the
town’s monastery of the Holy Ghost in 1477.
The town granted the monastery exemption
from taxes for its estate and in 1479 donated a
site. The lay preacher Hans Olsen became Prior
of the new monastery, which was also granted
the Monastery of the Holy Ghost in Nakskov
and the House of the Holy Ghost in Odense.
The monastery enjoyed the patronage of both
the Funen nobility and the monarchy and ac
cumulated land and properties as payment for
masses for the dead and admission to the mon
astery.
Altar endowments.We have detailed information
about one side altar in the monastery church:
‘Sture’s vicaria’, founded in 1487 by Peder Sture,
priest at Lysabild on Als. At the altar daily mass
es were said: on Sundays celebrating the Holy
Trinity, on Mondays for the dead, on Tuesdays
St. Anne, Wednesdays All Saints, Thursdays Cor
pus Christi, Fridays alternately the Five Wounds
and the Holy Cross, and on Saturdays the Bless
ed Virgin. Finally, funerals and masses for the

dead were held for Peder Sture and his ances
tors, with the participation of all the priests.
At the request of the town, Frederik I resolved
in 1530 to convert the monastery into a secular
foundation. However, this does not seem to have
been implemented until 1533, when Anders Em
miksen received a deed to the monastery and the
last prior Niels Boesen acceded to the Reforma
tion. In 1539 the town was given the monastery
church as a new parish church against the ced
ing of (†)St. Nicholas to the Crown. In 1540 the
Greyfriars Hospital in Odense took over the oth
er buildings of the monastery as well as its estate.
The monastery wings were probably demolished
around 1600.
THE SURROUNDINGS OF THE
CHURCH
The church lies on the northeastern outskirts of
the old town centre. Opposite the main entrance
at the western end of the church lies a small
market square where the streets Hospitalsstræde,
Kirkestræde and Klerkegade converge. Towards
the north the area of the church is bounded by
low marshy terrain, towards the other sides by a
built-up area.
The churchyard, which is mentioned earliest in
1506, originally only comprised the area south
of the church. In 1857-58 the churchyard was
reduced in the west by the northern extension of
Kirkestræde, and was then expanded towards the
south east in 1942. The area on the north side of
the church was purchased and laid out as a park
in the first half of the twentieth century. It has
never been used fir burials.The churchyard is en
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closed to the south and west by a brick wall from
the 1920s, to the north and east by a quickset
hedge and a wire fence. In 1672 the churchyard
was surrounded by a tiled wall.
Buildings in the churchyard. In 1672 the town’s
†grammar school was in the southwestern cor
ner of the churchyard. From 1696 on a †hospi
tal lay at the southwestern corner of the church
in a half-timbered house built together with the
churchyard wall. This was demolished in 1836
and the hospital was moved to a new brick-built
house west of the churchyard, which now houses
the church offices.
There has been a mortuary chapel in the
churchyard since 1896.
†The monastery buildings. The church once
forme d the south wing of a multi-winged com
plex that was torn down around 1600. Only
parts of a south gable of the †east wing and a
†cloister, which at the time of the erection of
the nave around 1505-15 was planned to run
along its north side, but which was converted
into a side aisle during the building process, are
still roofed.
The number and extent of the monastery
wings are only vaguely known, but traces on the
north facade of the chancel indicate the placing
of an †east wing with a short †connecting wing to
the planned †cloister. The existence of a †west
wing is further suggested on the north facade
and west gable of the nave (figs. 7, 8c). Areas of
the west wing and the connecting passage have
also been demonstrated archaeologically.
The †east wing was once in two floors and was
planned during the construction of the chan
cel around 1490; this is evident from toothing
in the north side of the chancel (figs. 11-12).
Originally it was probably the intention that the
wing would extend from the westernmost part
of the chancel, opposite which the chancel has a
number of doors, but instead it was built towards
the easternmost part of the chancel, such that a
part of the chancel polygon was destroyed. The
south gable of the wing is still partly preserved.
This planned layout indicates that the chancel,
at the time when the wing was built, was to be
extended towards the east.

From both floors in the east wing there would
have been access to the chancel through a total of
four doors in the north wall of the chancel (fig.
11). The two westernmost doors may have led to
a cloister in the wing whose existence is suggested
by foundations that were excavated in 1966.
The †connecting wing. Between the east wing
and the northern side aisle of the nave, there was
once a short connecting wing, a long section of
whose east-west-going outer wall was exposed
in 1966 (fig. 35). Judging from the demonstrated
outer wall the wing was about 5.7 m wide and
was presumably built in two floors, so that access
to three high-lying doors in the chancel wall was
ensured (fig. 20).
The wing must be viewed as a connecting pas
sage between the east wing and the northern side
aisle of the church; it may have been built while
the side aisle was still planned as a cloister, which
in the east gable was given access to an upper and
lower floor. At the time when the nave was built,
c. 1505-15, a stairwell which only gives access
to the church loft was built in the southwestern
corner of the wing.
The †west wing. In 1966 a west wing was
searched for in vain opposite the westernmost
bay of the nave; but that there was a wing here is
suggested by the northern side aisle’s two west
ernmost buttresses, which clearly have a profiled
front and thus must be remains of longer, northgoing wall sections (fig. 36). At the bottom of
the west gable of the nave, as an extension of the
outer wall of the northern side aisle, one further
sees a c. 1 m wide area of toothing which sug
gests that the south gable of the wing extend
ed beyond the gable of the nave (fig. 22). This
planned layout can be found in several Danish
town monasteries, for example the Monastery
of the Holy Ghost in Copenhagen (DK Copen
hagen 642ff) as well as the Helsingør Carmelite
Monastery (DK Frederiksborg 301ff). A pointedarched facade recess to the north, westernmost
in the western bay of the side aisle, must in this
light have been intended for a function on the
inside of the south gable of the wing. A †cloister
may have extended along the east side of the
wing and provided access to the side aisle.

english summary

BUILDING
The church was begun shortly after the founda
tion of the monastery in 1477 with the erection
of a chancel with a three-sided east gable. Accord
ing to dendrochronological analyses it was roofed
around 1490 (fig. 8a). The plan extended over
two almost quadratic bays and had a three-sided
east gable: the northern side of the polygon was
partly destroyed by the building of the †east wing
of the monastery.
The circumstances of the construction suggest
that the chancel section was shortened a little
towards the west with the erection of the nave
around 1505-15. A high-lying bricked-off door
in the north wall of the chancel, which can be
seen from the stairwell (fig. 130), is for example
positioned partly opposite the younger chancel
wall, and is thus incompatible with the present
situation of the chancel. In addition there is
preliminary vaulting on the north facade of the
chancel that seems to have been more appropri
ate to a longer stretch of wall.
The walls, which are covered inside and out
side by thick layers of limewash, once stood as
blank walls of red and sporadically dark large
medieval brick in monk-bonding (fig. 27). The
facades originally stood with open scaffolding
holes, which still existed in 1902 towards the east
and north (fig. 17b, 17d).
To the east the pitched roof of the chancel
ended in an originally three-sided hip. Beneath
the more recent chamfered cornice the south
facade has four small diagonal pointed recesses,
two in each bay, while the east and south facades
of the polygon have one each. The recesses may
very well have been painted with coats of arms
for the owner of the monastery and donors.
Distributed one above the other in two rows
the north wall of the chancel has five doors which
once led to the †east wing of the monastery and
to the adjacent short †connecting wing (p. 772).
All have been bricked up, and their function can
only be partly determined. However, the cir
cumstances indicate that the two easternmost are
contemporary with the more recent monastery
wing, while the others are original.
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An original door westernmost in the west
ern chancel bay may have been intended for a
†lectorium, but this plan must already have been
abandoned during the building of the basilical
nave contemporary with the stairwell around
1505-15, when the door was partly covered by
the newly built chancel wall (fig. 7). A narrow
door in the easternmost bay of the south wall is
assumed to be secondary.
The chancel is lit by five windows; three in the
chancel polygon and two in the south wall. All
are edged with bevelled and rounded chamfer
ing, but only towards the south are the windows
still open (fig. 1).
The two bays of the chancel are each covered
by a vault with four ribs, while the polygon has
a triple vault. As with the placing of the west
ernmost door of the north wall, whose position
is incompatible with the wall rib of thee west
ernmost vault, the vaults can at the earliest have
been installed with the erection of the basilical
nave around 1505-15. A hole westernmost in the
west severy of the western vault may be a bellrope hole related to the ridge turret of the nave,
which presumably contains parts from a medieval
†mass-bell spire.
In the walls of the chancel there are a number
of niches (fig. 132). In the polygon three niches
are still open, while the others are bricked up.
According to dendrochronological analyses the
chancel was attached around 1505-15 to a large
basilical nave, which was planned with only one
side aisle to the south (fig. 8b). Early in the con
struction, however, this plan was abandoned in
favour of a triple nave, when a †cloister begun
along the north side was integrated as a northern
side aisle (fig. 8c).
The nave is laid out as a four-bay-long basili
cal nave. On the outside the individual bays are
marked by buttresses whose regularity is only
broken to the north, where the fourth pillar from
the east is displaced about two metres to the west
in relation to the division of the vaults (fig. 7);
this must be due to the addition of a †west wing
(fig. 8c, p. 772).
Since the architecture and masonry of the nave
give it the appearance of an integrated construc
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tion without visible traces of long-lasting sepa
rate building phases, we must assume that it was
built in one process. However, several factors in
dicate that the northern side aisle was not origi
nally planned as part of the nave. This planned
layout, where the side aisle was left out towards
the cloister garth, is known from several Danish
abbey churches of the mendicant orders, for ex
ample the Church of Our Lady in Aarhus (DK
Århus 1060ff) and the Svendborg Franciscan
Monastery (DK Svendborg 543ff). Judging from
the masonry traces the northern side aisle was
begun as a †cloister in two floors that was to ex
tend along the north side of the nave. The plan,
which is incompatible with the northern nave
wall, must however have been abandoned during
construction in favour of a regular side aisle.
It is similarly conceivable that the large nave
should be viewed as the first stage of a more ex
tensive but abandoned rebuilding of the church.
For example the chancel arch exceeds the lower
chancel in height, which consequently had to be
rebuilt or replaced. This planned change in the
chancel is also evident from the preserved south
gable of the †east wing, which has partly de
stroyed the chancel polygon (figs. 7, 12).
The whole nave stood originally with blank
facades, executed in red brick and sporadic darkfired large medieval bricks laid in monk-bond
ing. Originally they had open scaffolding holes (fig.
38).
†Beginning of a cloister. Several factors in the
northern side aisle indicate that it was planned as
a cloister in two floors. Both floors in the cloister
would have had access from the east, in the east
gable of the later side aisle; at the bottom by a door,
at the top through an arcade (fig. 20).Towards the
north, in the third bay from the east of the side
aisle, two similar doors can be seen (fig. 21).
Windows. The lower cloister was to be lit by
circular windows, four of which are preserved in
the two eastern bays of the wall. A fifth window
in the third bay from the east of the side-aisle
wall was probably eliminated in the restoration
of 1857-58, but is reproduced by I. Zeuthen in
1859 (figs. 16e, 18).The lights are bricked up with
large medieval bricks, but can be seen on the in

side and outside as niches. Circular windows are
the absolute exception in Danish Gothic with
only a few parallels in churches, for example the
Trinity Chapel of St. Olave in Helsingør from c.
1470 (DK Frederiksborg 31ff).
Vaults. Inside the north wall, opposite the two
easternmost bays of the side aisle, one can see
clear contours of four hewn-away vault prelimi
naries, each of which frames a circular window
(fig. 18). The unrealized vaults, which may have
been wholly eliminated on the westernmost part
of the wall, indicate that the lower floor of the
cloister was to be vaulted.
Towards the east and west the side aisles have ga
ble triangles, which were heightened with the re
building of the nave into a pseudobasilica in 1681
(figs. 5, 8d, 15). Originally they had battlements
and, with the exception of the northeastern one,
which must have been partly hidden behind the
†connecting wing along the chancel, segmentally
arched high recesses whose arches had a slight
ly projecting brow (fig. 20). This striking detail,
which also runs along the gables of the nave, can
be found in other Late Medieval gable and fa
cade decorations in western Funen, for example
the towers in Brenderup (Vends District), Hårby
and Kærum (Båg District) and on the porch in
the Assens Church of Our Lady, suggesting that
the decorations should be attributed to the same
master-builder who may be designated after the
most comprehensive decoration as the Faaborg
master.
In Faaborg the individual crests of the side
aisles may originally have had small, diagonally
placed pinnacles, like those of the nave (fig. 5),
a feature that is also characteristic of this mas
ter’s other works. When the gables were height
ened the pinnacle motif was repeated on the new
crests.
The long wall of the southern side aisle at least
had one large window corresponding to that of
the chancel (fig. 1). Towards the west each side
aisle also had a window. The northern side aisle
was probably without a window in the long
wall.
The nave has gable triangles which match those
of the side aisles in composition.A door in the west
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gable is in its present form from 1857-58, while
a pointed arch above the inside of the entrance
may belong to an original west gate. Above the
door the west gable has a high window, while the
nave walls in each bay have one window which
was bricked up in 1681 and hidden beneath the
side-aisle roofs (figs. 8d, 27). In the facade the
lowest courses of the windows were originally
covered by the side-aisle roofs, which were thus
directly adjacent to the openings. The proximity
is marked in several places by a horizontal trace
of mortar which constitutes the remains of the
proofing of the roof against the wall. Because of
the low nave windows the nave is associated with
a group of large Danish churches whose nave
windows were designed towards the end of the
Middle Ages on the same principle, for example
St. Olave in Helsingør (DK Frederiksborg 68ff), St.
Nicholas in Middelfart on Funen, and Our Lady
in Assens (DK Odense 2269, 2463ff).
The nave windows are flanked by segmentally
arched undressed recesses whose dimensions and
technique correspond to those of the windows
(fig. 27).This detail too has close parallels in Mid
delfart and Assens and contributes to the associa
tion of these three churches in the same architec
tural ‘family’.
Interior. The nave and side-aisle bays are con
nected by pointed-arch arcades which rest on
octagonal pillars (fig. 29-30). Each arcade is
crowned by four ‘triforium openings’, which
form a gallery beneath the nave windows.
Preliminaries in the walls indicate that the nave
was to have vaults, but the vaulting was not im
plemented until 1681. In the side aisles the crossvaulting is furnished in places with secondary ribs.
Stairwell. During the construction of the nave
a stairwell was erected opposite the east gable of
the northern side aisle (fig. 11). This tall section
of the building was erected in the short †con
necting wing along the chancel, and was clearly
laid out so that the lower door in the side-aisle
gable, which was established while the side aisle
was still being built as a †cloister, could be kept.
Up until the restoration of 1857-58 the nave still
had a †stairwell at the southern part of the west
gable (fig. 7b).

According to a wall-painted inscription the
nave was only finally vaulted over in 1681.
As the low roof pitch of the side aisles left no
room for the vaults, the roof pitch above had to
be increased, which meant that the nave win
dows had to be dropped. With this the nave was
transformed into a pseudobasilica (fig. 8d). After
this the nave must have been very dark and the
northern side aisle was probably furnished with
windows.
A †storehouse, probably from the nineteenth
century, was until 1902 adjacent to the north side
of the chancel, while a †furnace house was built in
1882 against the long wall of the northern side
aisle. This was torn down in 1936 (fig. 38).
According to the church accounts the church
has undergone many major and minor repairs as
well as one major restoration in 1857-58. This in
cluded the furnishing of an antechamber in the
westernmost bay of the nave as well as the instal
lation of neo-Gothic windows in the northern
side aisle. In 1902 the architect N.P. Jensen pro
posed to recreate the original pitch of the sideaisle roofs and to expose the nave windows. This
plan was rejected.
FURNISHINGS
The church furnishings include items that are
older than the church, and which must have
been transferred to it. These are a Romanesque
font of granite and a *thurible from 1200-50, now
in the National Museum. From the church of
the Monastery of the Holy Ghost another im
portant item has been preserved, a magnificent
five-panelled *high altarpiece from 1511 (now in
the National Museum). From the time of the
monastery too come two rows of Late Gothic
choir stalls and several figures from Late Gothic
†side altarpieces which however, like a Late Gothic
tabernacle, may have been transferred from the
town’s old parish church †St. Nicholas in 1539,
when the monastery church became the new
parish church. A chancel arch crucifix is probably
from c. 1550.
While nothing is preserved from the later
1500s, the 1600s are amply represented. For ex
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ample, the most important items of altar plate
are from the 1600s, as are the altar candlesticks
and the two oldest chandeliers, one of which was
donated by Mayor Jacob Jørgensen and Karen
Henningsdatter Achtonia, who donated a †font
of wood in 1687, and in 1690 added a baptismal
dish of pewter. From the 1700s come a further
three chandeliers, a rare wine flask of pewter, a
chalice and paten for the sick of pewter, and a
silver crucifix which was donated in 1758 for a
†chasuble. The church ship, called Det Forenede
Selskab (The United Company) was hung up in
1776 and is one of the oldest on Funen. In the
eighteenth century the church interior was typi
fied by †gallery pews built in the nave. In 177677 the chancel was refurnished, and was given a
chancel rail with carved angels. At the same time
a medieval †lectorium across the chancel arch
was removed.
In 1837 a new font in marble was acquired,
made by Hermann Ernst Freund and donated by
Simon Hempel Ploug.
The main refurbishing in 1857-58 led to a
comprehensive transformation of the church in
terior. The medieval communion table was de
molished and at the same time the *high altarpiece
was taken down and placed in a reduced form
at the western end of the church. †Chancel rail,
†pulpit, †pews and †gallery pews were removed.
Figures and materials from these were probably,
like the sepulchral tablets, sold off at auction. As
a new altarpiece a painting by Wilhelm Mar
strand was set up in a frame designed by Chris
tian Hansen. Otherwise the new furnishings
from the refurbishment are mainly the work of
the architect Carl August Møller, who designed
pews, pulpit, loft and a †casing for the new †or
gan. Later his work was primarily conservational
in character.
The present organ was built in 1979 by Fred
eriksborg Orgelbyggeri; the casing was designed
by the architects Rolf Graae and Erling Jessen.
The present colour scheme in olive green,
grey and blue-grey is from 1975 and is the work
of Ernst Trier. The former colour scheme was
painted in imitation oak with gilded mouldings
and details.

DESCRIPTION. The most important items of
furnishing are listed below in the same order as
in the Danish text, and with relevant figure refer
ences and page number in brackets.
Communion table (fig. 14, p. 682) of oak, from
1858.
Altar decoration (fig. 48, p. 682), 1858, a large
painting, Christ and the Disciples at Emmaus, by Wil
helm Marstrand. Donated by Lauritz Peter Voigt
and his wife Anna Christine Voigt, née Brandt.
*High altarpiece (figs. 49-56, p. 684), 1511. The
magnificent five-panelled altarpiece, which has
been in the National Museum since 1882 (inv.
no. D 1734), was donated by Jens Andersen
Beldenak, Bishop of Odense, and the Prior of the
Monastery of the Holy Ghost, Peder Nielsen, as
well as two unknown donors. The work must be
attributed to an artistic milieu on Funen under
strong northern German influence.
In the first position we see the following fig
ures: in the central cabinet a Father of Mercy
flanked by St. Augustine and his mother St. Mon
ica; in the cabinets of the side panels fourteen
Auxiliary Saints and two Apostles. In the second
position we see eight well preserved paintings of
scenes from the Passion of Christ. In the third
position (with two fixed panels) we see paintings
of the four Church Fathers with coats of arms
and trademarks of the donors of the altarpiece.
The altarpiece was originally much bigger, with
a †canopy and †predella.
Altarpiece figures (figs. 57-63, p. 698), c. 1500.
from several †side altarpieces comprise a Father
of Mercy, a crucifix figure and five apostle figures
as well as a bishop-saint.
Altar plate (figs. 64-65, p. 701), 1697, made by
Jesper Hansen Rust, Odense. The chalice has
a hexagonal base, a Gothicizing knob and cup
from 1843. On the base it has an unidentified
back-to-back monogram. The paten has a circu
lar cross and a Jesus monogram.
Wafer box (fig. 65, p. 701), 1649, donated by Ka
ren Andersdatter Hammer in memory of her late
husband Peder Hansen Møller.
Chalice and paten for the sick no. 1 (fig. 66, p.
702), 1606, donated by Mette Emmiksen and
bearing the arms and initials of herself and her
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husband Jørgen Tidemand. A similar wafer box
was donated in 1609.
Chalice and paten for the sick no. 2 (fig. 67, p.
702), 1780, of pewter.
Pewter flask (fig. 68, p. 703), 1731, for the altar
wine.
Altar candlesticks (fig. 70, p. 703), donated in
1685 by Margrethe Clausdatter, widow of Bo
Jacobsen.
Altar crucifix (fig. 72, p. 704), 1758, of silver,
originally on a †chasuble, donated by Lars Linde
gaard and Anna Maria Jørgensdatter Mahl. It is of
the Late Gothic type.
*Thurible (fig. 74, p. 705), 1200-50, of bronze,
one of twelve known works by Jakob Rød in
Svendborg. The spherical censer has smoke holes
in floral patterns and bears a runic inscription. In
the National Museum (inv. no. 702).
Font no. 1 (fig. 75, p. 707), Romanesque, of
granite, with a recent base. The font, probably
transferred during the Reformation from the (†)
St. Nicholas Church, stood until 1917 as a water
trough on a farm. In the chancel since 1996.
Font no. 2 (fig. 76-78, p. 707), 1837, of mar
ble, made by Hermann Ernst Freund. With an
encircling relief showing the Baptism of Christ.
Donated by Simon Hempel Ploug. Moved to the
western end of the church in 1996.
Baptismal dish no. 1 (fig. 79, p. 709), 1690, of
pewter, donated by Mayor Jacob Jørgensen and
Karen Henningsdatter Achtonia as an accessory
to a †font of wood donated by the couple in
1687.
Chancel arch crucifix (fig. 81, p. 711), c. 1550.
The cross itself is a variant of the Late Gothic
Latin branching cross, referring to the Tree of
Life. The present ornamentation, brought out
by conservation, is presumably from the seven
teenth century.
Pulpit (fig. 82, p. 711), 1858, after a drawing
by the Royal Surveyor of Buildings Carl August
Møller.
Choir stalls (figs. 83-88, p. 712), c. 1500. Two
rows of 13 and 12 stalls with canopy and recent
backing. The eastern ends are decorated with
reliefs showing John the Baptist (north) and St.
George and the Dragon (south). The handrails of
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the stalls are formed with heads of men and ani
mals.
Pews (fig. 89, p. 715), 1858, designed by the
Royal Surveyor of Buildings Carl August Møller.
Tabernacle (fig. 90, p. 719), c. 1500, with open
work woodcarving in a flamboyant style, partly
renewed in 1855-56. It has a close parallel in the
tabernacle from Nørre Broby (Sallinge District),
which is in the National Museum.
Organ (fig. 92, p. 721), 1979, with 35 stops, three
manuals and pedal, built by Frederiksborg Orgel
byggeri, Hillerød. Altered in 1997 and expanded
with a new stop in 2013. The organ casing was
designed by the architects Rolf Graae and Erling
Jessen. Set up in an organ loft from 1858.
Chandeliers (figs. 93-97, p. 724). The church’s
old chandeliers are as follows: the oldest, an
eight-branched chandelier with no inscriptions,
bequeathed by Mayor Christen Lauritsen in
1640. In 1606 Mayor Jacob Jørgensen and Karen
Henningsdatter Achtonia donated a 20-branched
chandelier. Another two chandeliers were donat
ed by Jens Lauritsen Erreboe and Maren Peders
datter Busk at the beginning of the 18th century
and in 1738 by Niels Hansen Wiborg and Elisa
beth Erreboe. The most recent, donated in 1795
by Frederik Christian Ørn, hung over his wife’s
tomb at the western end.
Church ship (fig. 98, p. 725), 1776, a three-mast
ed frigate called Det Forenede Selskab, was donat
ed by 29 citizens associated with shipping.
GRAVES AND MONUMENTS
Until 1805 the church served as a burial place
for the citizens of the town. In the period 16581805 more than 500 adults and children were
buried in the church. As a relic of this period 29
sepulchral monuments are preserved.
From a large sepulchral tablet from 1676 in
memory of the family of Mayor Jørgen Pedersen.
a group portrait attributed to the painter Hans
Schütte has been preserved, as well, presumably,
as three carved figures of the Risen Saviour and
two Evangelists (fig. 100-103). There are also a
memorial tablet of stone and two neoclassicist
marble sepulchral tablets as well as two memo
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rial tablets to soldiers who had fallen in the
Schleswig wars. However, the last of these do
not refer to burials in the church. Finally, there
are sixteen tombstones and nine tomb slabs, all
from the period 1598-1800. Most of the pre
served tombstones and slabs are simple, with little
decoration. Worth singling out, however, are two
figural stones (nos. 4 and 7) and two stones with
resurrection scenes (nos. 1 and 5).

Earlier there were more sepulchral monuments,
but during the major refurbishing of 1857-58 the
church interior was cleared of sepulchral tablets
and tombstones. Some were preserved like the
above-mentioned ones, mainly hidden away in
the sacristy, while others were sold at auction. A
further two sepulchral tablet paintings (figs. 107108) survived the refurbishing but have since dis
appeared.
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Fig. 1.Vestgavlen af †skibet med vinduer og tårnarkade (s. 782, 785 ff.), set fra øst. Foto Thomas Bertelsen 2013. –
West gable of nave with windows and tower arcade, seen from the east.

(†)Skt. nikolaj kirke
faaborg
Indledning. Kirken har formentlig fra første færd
tilhørt kronen. Erik af Pommern gav 1399 en del
af sin tiende til byens Helligåndshus.1 1520 skæn
kede Christian II kirken og præstegården til Hel
ligåndsklostret, dog først efter sognepræsten Hans
Lauritsens død.2 Frederik I stadfæstede 1528 gave
brevet på ‘kronens sognekirke’.3 Det er dog uvist,
om klostret nåede at komme i besiddelse af kirken
inden reformationen. Christian III gav 1539 byen
Helligåndsklostrets kirke mod at overtage (†)Skt.
Nikolaj til kornmagasin.4 1550 overlod han dog

atter kirken til byen ‘til deraf at lade gøre et råd
hus’.5 Herefter blev kirken nedbrudt med undta
gelse af tårnet, der nu benævnes Klokketårnet og
tjener som Helligåndskirkens klokketårn.
Navnene på en række katolske præster er over
leveret. 1418 bevidnede ‘hr. Henrik’ salget af en
grund ved Stegelbjerg tilhørende kirken.6 Han
var vel identisk med den 1430 omtalte Hen
rik Hansen.7 Et dokument 1464 nævner sog
nepræsten Mads Jepsen og hans forgænger ‘hr.
Marcus’.8 Sognepræsten Hans Lauritsen omtales
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1500, 1520 og 1528.9 Som ‘altarist’, måske ved
Vor Frue Alter (se ndf.), omtales Kjeld Perssen
1506.10
Altre. Foruden †højalteret, der sandsynligvis var
indviet til Skt. Nikolaj, der 1464 er omtalt som
kirkens værnehelgen,8 har der måske været et
sidealter indviet til Skt. Anna, hvis navn i efter
middelalderlig tid har været hæftet på det endnu
stående tårn.11 Kun ét †sidealter kendes imidlertid
med sikkerhed, nemlig †Vor Frue Alter. Dette er
tidligst omtalt 1377, da den ‘hæderlige pebling’
Niels Pedersen Elling fra Faaborg på sit dødsleje
i Roskilde testamenterede to boder og en toft i
Faaborg til Vor Frue Gilde mod optagelse i gil
dets skrå (dvs. dets dødebog) samt afholdelse af en
ugentlig messe ved ‘fornævnte Vor Frues alter’.12
1430 fik ‘Vor Frue Lav’ tingsvidne på gården
Mosegård i Diernæs, som Grethe, enke efter Eske
Jensen i Faaborg, havde testamenteret til gildet.
Samtidig afhændede gildet, med tilbagekøbsklau
sul, noget jord i Diernæs til hendes arving, søster
sønnen Eggert Nielsen.7 Denne jord var rime
ligvis identisk med fire stykker jord på Diernæs
Mark, som Hans Eggertsen (søn af ovennævnte
Eggert Nielsen?) foruden fire læs engjord skø
dede til alteret 1460.13 Muligvis var det også til
Vor Frue Alter, at rigshofmester Poul Laxmand
(†1502) for ‘messer og gudstjeneste’ havde skæn
ket tre gårde på Langeland.14 Til alteret lå også
Skovsgård og »Olmerore« i Diernæs, samt tre bo
liger, heraf to kaldet Ellegårde.15
	Gilde og alter synes tæt knyttet til bystyre og
håndværkere. Således optrådte som alterets vær
ger: Mikkel Smyt (smed) 1430, rådmand Jep Su
der (skomager) 1460, byfoged Per Smidt 1533.16
Da Mosegård 1486 hævdedes at være kommet
uretmæssigt i Claus Rønnows besiddelse, fik
borgmester Thorkild Jensen ved Diernæs sog
nestævne vidne på, at ‘borgmester og råd og Vor
Frue alterværge i Faaborg altid havde haft Mose
gård i forsvar’.17
Med reformationen nedlagdes såvel gilde som
alter. 1551 bevilgedes borgmester og råd, til un
derhold af en kapellan, at oppebære landgilden af
fire gårde i Diernæs førhen tilhørende Vor Frue
Alter.18 Samme år skænkede Eiler Rønnow til
Hvidkilde Faaborg latinskole 30 ørter byg af går

den »Olmerore«, der tidligere havde ligget til Vor
Frue Alter.19 Endnu 1645 omtaltes en toft vest for
byen som ‘Vor Frue toft’.20
kirkens omgivelser
Den middelalderlige †kirkegård omkring (†)Skt. Ni
kolaj strakte sig fra Torvet i vest til Jomfrulågen
i øst og afgrænsedes mod nord og syd af hhv.
Østergade og Adelgade.21 Den var hegnet af en
mur, hvis vestre ende, der stødte op til byens råd
hus, 1513 blev skødet fra byen til kirken.22 Kir
kegården tjente som begravelsesplads langt op i
1600-tallet, idet den sidste begravelse fandt sted
1675.23 Kirkeværgen klagede 1673 over, at sten
uretmæssigt blev fjernet fra kirkegårdsmuren. Få
dage herefter fik tolder Otto Christensen tilla
delse til at opbryde og fjerne kampesten fra kir
kegårdsmuren vest for tårnet.24 1697 omtaltes
kirkegården som ‘øde’.25 1724 frasolgte magi
straten halvdelen af kirkegården og året efter den
anden halvdel, for i alt 60 rigsdaler.26 Kirkegården
havde en †indgang i nord, idet rester af en †kirkerist blev fundet 2005 ved udgravning i Tårngade;
risten var i brug op til 1600-tallet.27
Bygninger på kirkepladsen. Et materialehus blev
1966 opført på en nyerhvervet matrikel umiddel
bart vest for tårnet (arkitekt M. Bohn-Jespersen).
Den gulkalkede teglbygning med lavt vingetegl

Fig. 2. Plan 1:300. Målt af Gerhard Poulsen 1902, sup
pleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2013. – Plan.

(†)skt. nikolaj kirke

stækket sadeltag er mod nord sluttet til en sam
tidig mur, der lukker mod et mindre gårdrum.
Bygningen har erstattet et med tårnets vestfacade
sammenbygget ældre †ligvognsskur og †materialehus, der skjulte vestindgangen.
Et par lave skure med skråtag mod tårnets syd
facade tilhører de tilstødende matrikler.
†Bygninger på og ved kirkegården. Byens præstegård
lå indtil branden 1672 på hjørnet af Østergade og
Jomfrulågen.28 Her havde den formodentlig ligget
siden midten af 1400-tallet, idet Hans Kræmmer
1464 stadfæstede sin fader Niels Kræmmers gave
brev på en præstegårdsgrund øst for kirkegården
til gengæld for en evig messe.8 Ved tårnet, hvor der
havde været et indelukke for kreaturer, opførtes
o.1863 et skur til byens nye ligvogn.29
Begravelser. Der er gentagne gange fundet ske
letter og rester af grave på den gamle kirkegårds
areal. Ved udgravning til Sydfyns Sparekasses ny
bygning i Østergade 16 ud mod Jomfrulågen
blev 1950 fremdraget skeletdele i ca. en meters
dybde. Enkelte steder fandtes spor efter trækister
og rester af teglmurede grave. Alle begravelser var
øst-vest-vendte. Forekomst af kalk tolkedes som
vidnesbyrd om en fællesgrav fra ‘pestens dage’.30
Ved nybyggeri i Østergade 8 stødte man 1959 på
skeletrester fra regelmæssigt og tæt anlagte begra
velser.31 Senere udgravninger i Tårnstræde 1987
og 1995 har fremdraget forstyrrede grave samt
knogler i hele gadens længde, ligesom der 2005
blev udgravet jordfæstegrave i Tårngade.32
†Kirkegårdsmonument? Et brudstykke af et ‘epi
tafium’ blev 1940 fundet under gravning i Adel
gade.33
BYGNING
Kirken har oprindelse i en †romansk teglstenskirke,
der blev nedrevet o. 1550 og kun er sparsomt belyst (jf.
s. 779). Eneste kendte tilføjelse er et senmiddelalder
ligt vesttårn, formentlig fra årtierne o. 1500, som ved
nedrivningen blev bevaret som fritstående klokketårn.
Murspor antyder desuden, at †skibet sent i middelal
deren fik indsat †hvælv eller blev planlagt overhvælvet.
	Tårnet har gennemgået flere større istandsættelser,
senest 2011-12, hvorunder store dele af facaden blev
fornyet.
Vurderet ud fra tårnet har †kirken været orienteret
omtrent solret.

Danmarks Kirker, Svendborg
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†Romansk teglstenskirke. Af kirken, der fraregnet
vesttårnet blev nedrevet o. 1550, er kun bevaret
skibets vestgavl. Heraf fremgår, at bygningsafsnittet
har indgået i en romansk teglstenskirke med ydre
bredde på ca. 12,2 m og højde på ca. 8,5 m; disse
dimensioner genfindes i flere andre fynske køb
stadskirker, Middelfart, Assens (DK Odense 2234
ff., 2426) og Svendborg Vor Frue (s. 284), som også
har rod i romanske teglbygninger.
I flere omgange er der arkæologisk påtruffet
partier af kirken og grave. Fundamenter blev tid
ligst registreret 1959, da granitsten ud for den be
varede vestgavl blev tilskrevet skibets nordre side
mur.34 Andre sten blev relateret til skibet østgavl
og dennes sammenstød med et smallere kor. Af
murene var intet bevaret, kun nedbrydningslag
med mørtelrester og røde teglstumper.
	Atter 1987 blev der i en udgravning i en gård
i Tårnstræde, umiddelbart over for tårnets østfa
cade, fundet rester af kirken.35 Foruden begravel
ser blev skibets nordmur igen påtruffet i form af
fundamentsten pakket med knust frådsten.Yder
ligere blev der registreret en række middelalder
lige bygningsdetaljer, formsten i tegl foruden en
sokkelsten af granit med hulkel, der har nogen ud
bredelse i romanske granitkirker på Fyn, eksem
pelvis Sanderum (Odense Amt, Odense Hrd.).36
Dette kan antyde, at den romanske kirkes facader
ikke udelukkende har været opmuret af tegl, der
dog ikke er uforeneligt med granitsokkel.37 Ved
undersøgelsen blev det tilmed sandsynliggjort,
at kirketomten blev hævet efter nedrivningen,
hvorved der kan være levnet intakte gulvlag.38
Da tårnets østmur var rejst over skibets vest
gavl, blev den stående ved kirkens nedrivning
(fig. 1-2). Mod gavlens intakte vesthjørner stø
der mod øst et ca. 15 cm kort murstræk, der kan
repræsentere stumper af skibets langmure; mod
syd er fremspringet ca. 1,5 m bredt, mod nord
ca. 1,3 m. Da langmurenes blottede murkerne
måtte lukkes efter nedrivningen, kan disse mur
partier dog være stærkt forstyrrede (jf. s. 787).
Den omtrentlige placering af gavlfoden er mar
keret af et let hulstenstækket tilbagespring på
tårnfacaden.
Materialer og teknik. Gavlen, som dækkes af
tykke kalklag, er over et kraftigt kampestensfun
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Fig. 3a-d. Planer og snit. 1:300. a. Plan af tårnrum. b. Plan af klokkestokværk. c. Plan af spirets lanterne. d. Snit set
mod øst. Målt og tegnet af Gerhard Poulsen, Juel Esmer, Knud Henningsen og Holger Jacobsen 1902-03. – Plans
and section. a. Plan of tower interior. b. Plan of belfry. c. Plan of spire lantern. d. Section looking east.

dament opført af røde og spredte mørkbrændte
teglsten i munkestensformat, lagt i munkeskifte;
fra tårnets mellemstokværk ses jævne skarpryg
gede fuger i den oprindelige facade. I bagmuren
markerer enkelte let tilbagetrukne bindere mu
ligvis oprindelige stilladshuller (fig. 1).39
Vinduer. Gavlpartiets nordlige del har over den
yngre tårnarkade et romansk vindue, som senest
ved tårnets opførelse blev blændet med røde
teglsten i munkestensformat (fig. 1-2). I facaden
er det forsvundet, men 2011-12 blev det genåb
net i bagmuren (jf. s. 787), hvor de smigede van
ger krones af et rundbuet halvstensstik; i smigen
var der rester af oprindelig puds. Lysningen er

markeret af kantstillede sten, hvortil rudeglasset
kunne fæstnes.
Samtidig blev der på indersiden af gavlens
søndre del fremdraget to smalle glugger med
fladbuet halvstensstik. De højtsiddende åbninger,
der med let forskydning er placeret umiddelbart
over hinanden, har de nordre vanger anlagt vin
kelret på muren, mens de søndre er stærkt smige
de. Knap halvvejs i murlivet er lysningerne såle
des blot en halv sten brede; også disse er forsvun
det i den oprindelige facade. Gluggernes nøjere
relation til den romanske kirke er uklar, men de
har muligvis vendt mod et oprindeligt †trappehus i skibets sydvestre hjørne, der har ledt til
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Fig. 3e-f. Opstalter. 1:300. e. Østfacade. f. Nordfacade. Målt og tegnet af Knud Henningsen og Gerhard Poulsen
1902-03. – Facade elevations. e. East facade. f. North facade.

loftet; tilsvarende løsning ses eksempelvis i Vejle
Skt. Nikolaj (DK Vejle 96-98). Eksistensen af en
muret trappe kan samtidig forklare, hvorfor det
senmiddelalderlige tårn ikke som gængs på Fyn
blev opført med egen opgang til overdelen; hertil
kan der have været adgang via en dør til skibets
loft (jf. s. 786).40
	Også det romanske vindues asymmetriske pla
cering kan ses som hensyntagen til et †trappehus,
men forskydningen af vinduet kan også forkla
res ved, at skibet ved opførelsen blev overhvæl
vet med to rækker hvælv, båret af piller i kirkens
spejlingsakse. Samtidige fynske paralleller hertil
ses i Svendborg Vor Frue (s. 290) og formentlig

også Middelfart Skt. Nikolaj (DK Odense 223942), hvor dimensioneringen af skibet synes be
slægtet med købstadskirken i Faaborg.
	Også det romanske skibs vestre gavltrekant er
integreret i tårnets østmur og kan iagttages fra
tårnoverdelen (fig. 3d).41 Gavlfeltet, som i nyere
tid er hvidtet, har tre, let stigende højblændinger
med rundbuet halvstensstik over et savskifte, som
strækker sig over hele det synlige gavlfelts bred
de. Savskiftet, der er placeret ud for afsætningen
på murens yderside, har markeret gavlfoden (jf. s.
781). Uregelmæssigheder i muren over den nordre
højblænding antyder kanten af en stejl gavltrekant;
muligvis gengiver forstyrrelserne en glat kam.42

50*
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Fig. 4. Tårnet set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tower seen from the south east.
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Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I sen
middelalderen fik †skibet tilføjet et vesttårn, som
er †kirkens eneste kendte tilbygning. Murspor
taler dog for, at †skibet i samme periode fik ind
sat hvælv eller blev planlagt overhvælvet.
Tårnet. Tårnet er antageligt opført i årtierne o.
1500, jf. de øvre partiers arkitektoniske afhængig
hed af den ottekantede tårnoverdel fra o. 1470 ved
Assens Vor Frue (DK Odense 2438 ff.)(jf. s. 787).
Den tre stokværk høje tilbygning er lidt smal
lere end †skibet og udlagt over en let rektangulær
plan. Herved blev tårnoverdelen, som inklude
rer den ældre vestgavl, omtrent kvadratisk. De
vestre hjørner er markeret af to svære hulsten
stækkede stræbepiller, som afsluttes i højde med
tårnrummet; fronternes øvre del er aftrappet (fig.
3f). Mod de svære mure må pillerne alene tillæg
ges arkitektonisk betydning, ligesom det ses ved
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en gruppe beslægtede tårne på Lolland, Falster
og Møn, eksempelvis Borre (DK Præstø 992) og
Horbelev (DK Maribo 1434).43
Murene, som er uden forbandt med den ældre
gavl, er sat af røde og talrige mørkbrændte tegl
sten i munkestensformat, lagt i polsk skifte. I de
øvre partier ses dog munkeskifte, der i den hvid
tede bagmur er fuget med skarpryggede profi
ler. Tårnets facader er i nyere tid stærkt omsatte,
ligeledes med teglsten i munkestensformat, ikke
mindst 2011-12, da betydelige facadepartier blev
udskiftet (jf. s. 787).
Det hvidkalkede tårnrum har mod †skibet en
ufalset arkade med svagt spidsbuet helstensstik
(fig. 1-2). Stikket er trukket 15-20 cm tilbage for
vangerne, således at skabelonen, hvorover arka
destikket blev muret, kunne hvile på det frem
komne tilbagespring.44 Denne fremgangsmåde

Fig. 5-6. Tårnets vestindgang, facade (tv.) og bagmur (th.) (s. 786). Foto Thomas Bertelsen 2013. – West entrance to
tower, facade (left) and back wall (right)
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ses spredt over hele landet, navnlig i tårnarkader,
eksempelvis Trans (DK Ringkøbing 1715).45
	Arkaden er lukket med en mur af teglsten i
normalformat, formentlig fra 1800-tallets anden
halvdel, med nygotisk spidsbuet dør og tre ud
vendige granittrin. Allerede ved †kirkens ned
rivning har det været nødvendigt at blænde den
store åbning, og muren har haft flere forgængere.
En lukkemur med døren placeret i den ene side
blev således ombygget 1798 med centralt place
ret indgang.46
	Rummet dækkes af et ottedelt hvælv med ret
kantede ribber, som hviler i forlæg i murene.47
Halvstenskapperne er let puklede og var 1938
gennembrudt af en række indmurede trærør, som
da blev fjernet.48 Formentlig var der tale om fo
ringer, som skulle hindre slid på klokkerebene.49
Mod øst og vest har væggen en stor, to sten dyb
spidsbuet vægblænding, som strækker sig ned til
gulvet; at dømme ud fra behugninger var de op
rindeligt afsluttet fem skifter over det nuværende
gulv.
Som det er yderst udbredt blandt Fyns sen
middelalderlige kirketårne, har tårnrummet en
vestportal (fig. 5-6). I bagmuren er stikket i den
blændede indgang svagt spidsbuet og trukket let
tilbage i forhold til vangerne, mens det udvendigt
er ommuret i en uregelmæssig rundbue. Denne
ændring er i nyere tid udført i forbindelse med
indsættelse i bueslaget af en tømmerkonstruk
tion, som gjorde dørhullet retkantet. Indgangen
er ledsaget af tre halvstensfalse i facaden, mens
den i bagmuren har en høj og bred retkantet ni
che med dobbeltfalset fladbuet helstensstik. 1895
havde vangerne huller til en skydebom.
Portalen, som blev tilmuret 1798,46 er siden
ønsket genåbnet flere gange; forslagene er dog
blevet forkastet. 1959 blev det foreslået, at ind
gangen i tårnarkaden blev sløjfet til fordel for
den oprindelige vestportal, som atter 1966 blev
ønsket genåbnet. I stedet blev den nuværende
lukkemur af normalsten opført som erstatning
for en tyndere mur, der eksisterede 1902 (jf. fig.
3a).
Mod nord og syd er der et mindre vindue med
ind- og udvendig halvstensfals. Mod nord krones
den fladbuede lysning af halvstensstik, mod syd er

den rundbuede åbning stærkt omsat. Sydvinduet
var blændet 1903 men genåbnet før 1966 (jf. fig.
3a).50
	Opgangen til tårnoverdelen er henlagt til en
stige i tårnrummet, som fører op igennem en i
hvælvets sydvestre kappe stor, groft udhugget åb
ning, som må være udført efter nedrivningen af
†kirken. Da tårnet hverken har trappehus eller
dør til en udvendig fritrappe, ligesom den altover
vejende del af Fyns senmiddelalderlige kirketårne,
kan adgangen oprindeligt være foregået fra loftet
over †skibet, der muligvis havde et †trappehus i
sydvesthjørnet (jf. s. 783). I tårnoverdelen ses ikke
spor efter en tilmuret loftsindgang, som dog kan
være skjult bag de tykke kalklag.
Mellemstokværkets bjælkelag er nedtaget men
har været placeret ud for †skibets murkrone, over
en let afsætning i tårnets frie sider. Endnu 1902
var der her bevaret en øst-vestgående bjælke
(fig. 3d). Mellem bjælkelaget og tårnrummets
hvælv har der været et formentlig utilgængeligt
hulrum, som var oplyst fra vest af en glug med
fladbuet halvstensstik sat af vekslende røde og
mørkbrændte sten.51 Gluggen er senere indsnæv
ret med gule teglsten i munkestensformat til en
smallere men tilsvarende åbning med halvstens
fals i facaden.
1895 havde stokværket mod hver af de tre fri
sider én glug, som blev blændet før 1903 (jf. fig.
3d, 3f); den søndre er helt forsvundet, mens de to
øvrige ses i facaden som snævre åbninger med
fladbuede halvstensstik.
Klokkestokværkets kraftige bjælkelag af egeog fyrretømmer hviler over tilbagespring i nordog sydmuren. I hver af tårnets tre frisider er der
et stort fladbuet glamhul, ca. 265×125 cm, alle
stærkt omsatte. Kun mod syd er glamhullet intakt
i facaden, hvor åbningen har halvstensfals og flad
buet halvstensstik; mod de øvrige sider er falsen
borthugget. I bagmuren er glamhullerne indsat i
dybe retkantede nicher med fladbuede dobbelt
falsede stik, som er udmuret mod syd og forhøjet
mod vest. Mod øst ses to tilsvarende nicher og
et mindre, ufalset glamhul, der i sin nuværende
form er fra nyere tid.52
I hvert af klokkestokværkets hjørner, umiddel
bart under murkronen, er der muret et diagonalt,
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falset fladbuestik, tromper, som opløser tårnets fir
sidede plan til en ottekant. I facaden er udveks
lingen udført ved afskæring af tårnets øvre hjør
ner, som er omdannet til stejle hulstensbelagte
skråtage. Øverst afsluttes de otte smalle facader af
en flerleddet falsgesims fra 1778 (fig. 3b, 3d, 4, jf.
s. 787).
Den usædvanlige fremgangsmåde, der synes
uden nære hjemlige paralleller,53 angiver, at tår
net blev disponeret til et ottekantet †spir, som
også i dag kroner det høje bygningsafsnit; allerede
1588 gengav biskop Jacob Madsen tårnet med
spir (fig. 127, s. 750), og dets mangekantede form
kan være baggrunden for, at det senere blev gen
givet med cirkulær grundplan (fig. 1).46
Inspirationen til spiret er formentlig hentet
fra Assens Vor Frue, der o. 1470 fik tilføjet en
spirprydet, ottekantet tårnoverdel, hvis karakte
ristiske arkitektur også på andre punkter har haft
stor regional indflydelse på samtidigt fynsk tårn
byggeri (DK Odense 2438 ff., 2482-83).
†Hvælv(?). 2011-12 blev der på indersiden af
det romanske †skibs vestgavl afdækket en højt
siddende krum indhugning, som antyder, at byg
ningsafsnittet i senmiddelalderen kan have fået
indsat †hvælv eller blev påtænkt overhvælvet. På
gavlens nordre del er hvælvforlægget udmuret
med et rulskifte, mens der på gavlens søndre del
blot blev konstateret en grov udhugning; denne
er siden udslettet (fig. 1). Blev hvælvslagningen
udført, har den muligvis erstattet ældre oprinde
lige †hvælv (jf. s. 783).
Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. Ef
ter nedrivning af †kirken o. 1550 måtte †skibets
tilbageværende vestgavl, hvorover tårnets østmur
var rejst, udbedres (jf. s. 779). Hvor langmurene
var tilsluttet, blev den åbne murkerne lukket med
gule teglsten i munkestensformat og kamp; store
partier af denne tilmuring er i nyere tid erstattet
af røde teglsten i munkestensformat. Yderligere
er vinduer og hvælvforlæg i skibets gavl blevet
udmuret, mens den delvist blottede murkrone og
de formodede stumper af †skibets langmure kan
være tækket. Endelig må arkaden være forsynet
med en mur, som siden er erstattet flere gange;
den nuværende stammer formentlig fra 1800-tal
lets anden halvdel (jf. s. 786).
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	Også i de følgende århundreder har det fritstå
ende tårn gennemgået adskillige større og min
dre istandsættelser. 1702 blev der indsat jernankre
i murene, og samme år bar fem karle store sten
til grunden, muligvis som forstærkning af et sæt
ningsskadet fundamentet.54 At tårnet havde kon
struktive problemer antydes 1778, da der ifølge et
syn var fare for sammenstyrtning. For at finansiere
reparationerne blev der søgt kongelig tilladelse
til indsamling af kollekt, og samme år blev spiret
erstattet af det nuværende; herunder blev den nu
værende gesims desuden udført (jf. s. 788).55
En større istandsættelse blev atter iværksat 1798,
da murermester Peder Nielsen og tømrer Ras
mus Markusen udbedrede murværk og tømmer.
I den forbindelse blev lukkemuren i arkaden om
bygget, og den oprindelige vestindgang blev luk
ket (jf. s. 786).46
I 1860’erne blev atter iværksat en større istand
sættelse, som omfattede mur, tømmer og tag.
Projektet blev 1862 godkendt af Ministeriet for
Kirke og Undervisningsvæsen, som bevilligede et
lån på 600 rigsdaler til udførelsen; 1868 meddelte
Kirkeinspektionen, at arbejdet var tilendebragt.56
En lignende hovedistandsættelse blev projek
teret og gennemført 1938, da arkitekt M. BohnJespersen fremlagde forslag til udskiftning af fa
cadesten, reparation af hvælv og tag samt udskift
ning af murankre og gulv i tårnrum (jf. s. 787).48
2002 blev tårnets tilstand vurderet som så ringe,
at en langsigtet bevaringsplan blev fundet nød
vendig. Den store og altomfattende restaurering
af både mur, tømmer og tag blev udført 201112.57 Herunder blev store dele af spiret udskif
tet, fundamentet understøbt og murene udbed
ret med 26.400 teglsten, hvorved en betragtelig
del af tårnets oprindelige facadebeklædning gik
tabt; i den forbindelse blev ydermurene yderli
gere afrenset for løs kalk. Endelig blev tagflader
og murafdækninger omlagt. Under dette arbejde
blev ældre vinduer og et hvælvforlæg fremdraget
i †skibets gavl (s. 782, 787).58
	Tårnets gulv er belagt med ældre gule teglsten
i normalformat, der muligvis er fra 1938, da det
ujævne gulv blev fornyet.48
I en arkæologisk udgravning øst for tårnet blev
i 1959 påtruffet et fragment af en formentlig kva
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dratisk ølandsflise, der kan stamme fra †kirken (jf.
s. 781).
	Tårnrummets vinduer har sortmalede smede
jernsrammer med blyindfattede ruder, mens tår
noverdelens åbninger har jerngitre.
Spir. Som ved opførelsen afsluttes tårnet af et
ottekantet spir (jf. s. 787). Spiret er sammen med
gesimsen opsat 1778, da Peder Fridrichsen i Ar
reskov Mølle nedtog det gamle og uanseelige
kegleformede spir og efter tegning rejse et nyt
(fig. 4, jf. s. 787).46 Den høje konstruktion af kraf
tigt fyrretømmer har stærkt svungne tagflader,
der afbrydes af en høj gråmalet lanterne med
otte rundbuede åbninger; disse har hvidmalede,
let forhøjede slutsten og profilerede gesimsled.
I konstruktionens nedre del indgik 1895 ældre
egetømmer, som siden er udskiftet. I forbindelse
med etableringen af et klokkespil i lanternen blev
tømmerkonstruktionen 1960 forstærket med jern.
†Kvist. På spirets nordre side har været en min
dre †kvist, hvori urskiven 1778 var placeret (jf. s.
789).46
Tagbeklædning. Over lanternen har spiret tjæ
rede spån, mens den nedre del er belagt med røde
vingetegl og hulsten. Beklædningen er oplagt ved
restaureringen 2011-12, hvorunder også tårnets
øvre afskårne hjørner, piller og andre murfrem
spring blev tækket med hulsten. Lignende be
klædninger kan følges fra 1754.46
Under udgravninger øst for kirken blev 1959
fundet stumper af hulsten, som antageligt har lig
get på †kirken; blandt de røde sten var et enkelt
gult fragment (jf. s. 781).
Vindfløje. Spiret afsluttes af en samtidig fløj
stang med kugle og vimpel med årstallet »1778«.
Øverst afsluttes den af en krone, der ligesom
stangens øvrige enkeltdele er forgyldt. Denne
har afløst en ældre †vindfløj, som 1754 også hav
de kugle.46
Murbehandling. Tårnet har gulkalkede facader,
mens det indre står hvidtet i hele bygningsafsnit
tets højde. Den indvendige murbehandling kan
følges til 1938, men de tykke kalklag taler for, at
kalkningen her har gammel hævd.48 Facadernes
karakteristiske farveholdning er muligvis tilkom
met i 1800-tallet, hvor også klosterkirken blev
kalket gul (s. 677).

inventar
Kendskabet til kirkens inventar er sparsomt og
beror hovedsageligt på gavebreve til byen udstedt
1539 og 1546 af Christian III.59 Enkelte genstan
de findes endnu bevaret i Helligåndskirken og
Nationalmuseet og beskrives under Helligånds
kirkens inventar (s. 679).
Et ukendt antal †altertavler blev 1546 overladt
til borgmester og råd.60 En *alterkalk, 1350-1400,
der nu anvendes som sygekalk på Avernakø (Sal
linge Hrd.), stammer muligvis fra (†)Skt. Niko
laj.61 En romansk døbefont i Helligåndskirken (s.
707) er ikke nævnt blandt det 1539 skænkede
inventar, men skal rimeligvis henregnes til (†)Skt.
Nikolajs inventar. Det samme gælder et romansk
røgelseskar (s. 705) indkommet til Nationalmuseet
fra Helligåndskirken. Christian III tillod 1539
borgerne at beholde og udtage kirkens †stole,
†skamler, et monstransskab (s. 719) samt †tårnur og
†klokker. Helligåndskirkens tårnure og klokker
har siden da befundet sig i klokketårnet.
Tårnure
Tårnur, 1960, udført af tårnurmagerfirmaet J. F.
Weule, Bockenem (Tyskland).62 Urværket har
grahamsgang og automatisk optræk; anskaffet i
forbindelse med opstilling af klokkespil.
Fire ældre urskiver (jf. fig. 4) er fra 1884, af kob
ber, kvadratiske, malet i blåt og sort med forgyld
te romertal og visere samt nygotisk bladværk i
sviklerne. Stafferingen er senest fornyet 2012.63
*Tårnur, 1787, af jern og messing, 102×82×62
cm. Urværket, der er fremstillet af ‘en bondesmed
her i landet’, har været drevet at to lodder. Kon
strueret til timeslag. Urmager H. P. Hansen repa
rerede 1880 gangværket.64 Overført til National
museet 1886.65 †Tårnure. 1) Et senmiddelalderligt
sejerværk omtales 1539 blandt de genstande i
(†)Skt. Nikolaj, som Christian III skænker bor
gerne i Faaborg.4 Dette kan være identisk med
et sejerværk, der 1703 blev repareret af Rasmus
Sejermager.54 Et sejerværk solgtes 1787 for 10
rigsdaler.66 2) 1886, fra firmaet Popitz & Co. i
Leipzig, anskaffet som gave fra Faaborg Spare- og
Laanekasse.67
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Fig. 7-8. 7. Klokke nr. 1, o. 1500-25, støbt af Lavres Hansen (s. 789). 8. Klokke nr. 2, 1646, støbt af Laur. Jensen i
Bellinge (s. 789). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 7. Bell no. 1, c. 1500-25, founded by Lavres Hansen. 8. Bell no. 2,
1646, founded by Laur. Jensen in Bellinge.

†Urskiver. 1) Indtil forandringen af klokketår
nets spir 1778 (s. 788) fandtes en enkelt urskive
(‘viser’) på tårnets nordside.68 1702 betaltes for
12 pd. jern ‘til at slå knapperne op ved over vi
seren’, og »Iffuer Mahler« (Iver Pedersen Bang)69
blev betalt 5 rigsdaler for arbejde ved ‘kvisten og
viseren’; dertil gik bl.a. ‘en bog fint guld’.54 2)
1778(?), to urskiver af træ, med forgyldte visere
og tilhørende maleri af en vægter med morgen
stjerne.70 Den søndre skive omtaltes 1839 som
‘blind’. 1844 drejede pumpemager H. H. Hil
levad en ny urskive af ‘pokkenholt’.64
Klokker
Kirken har tre klokker, hvoraf den ene er senmid
delalderlig og de to andre fra hhv. 1646 og 1785.
Sidstnævnte henstår i klokketårnet.71 1974 blev
klokkerne nr. 1-2 ophængt i nye slyngbomme
og fik installeret automatisk ringning ved firmaet
Thubalka. Det automatiske anlæg udbyggedes
med kimeanlæg 2001, da klokkerne blev flyttet
længere ind i tårnet.72
1) (Fig. 7), 1500-25, støbt af Lavres Hansen,
tværmål 96 cm. Om halsen en minuskelindskrift
indrammet af lister: »ihelp ihesus maria anna«
(Hjælp, Jesus, Maria, Anna). Et aftryk af en mønt,

uden genkendeligt stempel, angiver indskriftens
begyndelse.73 Ved overgangen fra legemet til slag
ringen findes en enkelt liste, om mundingen
to. Klokken er købt 1779-80 fra Kørup Kirke
(Odense Amt), efter at kirken længe havde savnet
en erstatning for en 1757 mistet klokke (†klokke
nr. 1). Kancelliet bevilgede 3 mark af hver kirke
i stiftet til anskaffelsen.74 Ophængt i det vestlige
glamhul.75
2) (Fig. 8), 1646, støbt af Lauritz Jensen i Bel
linge, tværmål 109,5 cm, benævnt ‘stormklok
ken’.76 Ved overgangen fra legemet til slagkanten
findes fem lister, om slagringen to. Om halsen en
firelinjet versalindskrift over blomsterfrise: »Anno
1646 svb danorvm Christiano 4, eopiscopo (sic)
Fion(ensi) domino S. Johanne Mi(c)haeli o(c)
praeposito in Salin Haeret d(omi)no Johanne
Pregio, pastore Favib(urgensi) d(omi)no Henrico
Martini et consvle vrbis Favibvrgi d(omi)no Lav
rentio Johannis fvsa est haec campana, fvsor hvivs
campanae Lavrentivs Iani in Bellinge. Dvm tra
hor avdit(e) voc(o) ad gavdi(a) vitæ. Geor. Maes
Caplan, Hans Nielsen, Glar Mester oc Raadmand,
Anders Christensøn Raadmand, Tygge Olvffsen
Kirke Verie og Byfoged« (År 1646 under dan
skernes [konge] Christian IV, da Hans Mikkel
sen var biskop i Fyn, Hans Preg provst i Sallinge
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herred, Henrik Mortensen sognepræst i Faaborg,
Lauritz Hansen borgmester i Faaborg, blev denne
klokke støbt, støberen af denne klokke (var) Lau
ritz Jensen i Bellinge. Hør efter når jeg trækkes,
jeg kalder til livets glæder. Jørgen Madsen kapel
lan, Hans Nielsen glarmester og rådmand, Anders
Christensen rådmand, Tyge Olufsen kirkeværge
og byfoged). Omstøbt af en ældre klokke, der
1646 blev fundet brøstfældig, og som rimelig
vis var identisk med en stormklokke, som Jacob
Madsen 1588 fandt ildelydende.77 Ophængt i det
nordlige glamhul.
3) (Fig. 9), 1785, støbt af D. C. Herbst i Køben
havn, tværmål 78 cm. Om halsen en versalind
skrift mellem to akantusfriser: »Gud alene Æeren.
Støbt af kongelig hof klockestøber D. C. Herbst

Fig. 9. Klokke nr. 3, 1785, støbt af D. C. Herbst, Køben
havn (s. 790). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Bell no. 3,
1785, founded by D. C. Herbst, Copenhagen.

Kiøbenhavn 1785«. Ved overgangen fra legemet
til slagringen fem lister, om mundingen én. Nu
hensat i klokketårnet.
†Klokker. 1) Ifølge indskrift støbt første gang
1295, anden gang 1689 og tredje gang 1701, ‘da
hr. Jacob Laurithsen (Kullerup) var sognepræst,
hr. Peder Frandsen (Rauberg) kapellan, Jacob
Jørgensen borgmester, rådmænd Jørgen Berthel
sen og Christian Ottesen, kirkeværge Jacob Niel
sen Holst’.78 Formentlig identisk med den 1588
af Jacob Madsen betegnede ‘lille klokke’.79 Den
blev 1757 sendt til omstøbning i Gjethuset i Kø
benhavn, hvor den gik tabt, da gjetmester Holtz
mann efter at have brugt klokkens malm til et
andet støbearbejde døde og efterlod et insolvent
bo.80
2) 1597, byens mellemste klokke.78 Den bar
ifølge Jacob Thomassen Bircheroed indskriften:
»A(nno) Domini 1597 tempore Christiani Regis
Danorum IV. M(agistro) Jacobo Mathiæ Episco
po F(ionensi) … D(omini) Henrici Brun Præ
positi AL(sensis) et Olai Christierni Helt, Mathiæ
Magin. (sic!) Envaldi pastoris reformata«81 (Om
støbt i det Herrens år 1597 i kong Christian IV’s
regeringstid mens Jacob Madsen var biskop på
Fyn, [på initiativ af] Henrik Brun provst på Als
og Oluf Christensen Helt, Mathias Martinsen(?)
Enevold præst). Klokken, der oprindeligt må væ
re støbt til en kirke på Als,82 omtaltes 1755 som
ubrugelig og må være den, som 1785 anvendtes
til støbning af klokke nr. 3.83
Klokkespil (fig. 10), 1960, med 38 klokker, le
veret af Jermin Larsen, Odense. Toneomfang: H1,
cs2, ds2-d5.84 Klokkerne, der er støbt hos Petit &
Fritsen, Holland, spilles fra et stokklaviatur, der er
placeret i en kabine i tårnets mellemstokværk. De
27 største klokker spilles desuden automatisk via
en computerstyring, udviklet af Thubalka A/S,
Vejle, og installeret 2008. Tidligere spilledes 16 af
klokkerne automatisk fra et Korffhage båndspil
leværk. Klokkespillet er skænket af vinhandler,
konsul Th. Andersen.85
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Fig. 10. Klokkespil, 1960 (s. 790). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Carillon, 1960.

Kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svend
borg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.

arkivalier
RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli (DaKanc). C
52. 1697. Indberetninger om købstadskirkernes tilstand
i Danmark, indsendt i henhold til missiver af 30. jan.
m.fl. – F 15. 1773-99. Fynske og smålandske tegnelser.
LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Fyns Stiftsøvrigheds arkiv: Faaborg Kirkes regnskaber 1814-1901
(Stiftsøvr.ark. Rgsk.). – Bilag til Faaborg Kirkes regn
skaber 1700-1900 (Stiftsøvr.ark. Bilag.). Kirkeinspektionsarkivet: Faaborg Kirkes regnskaber 1811-94 (Kirkeinsp.ark. Rgsk.). – Indkomne breve 1738-1915 (Kirkeinsp.ark. Indk. Breve). – Stolestadeprotokol 1689-1876
(Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot.). – Emneordnede sager,
Regnskaber, bilag m.m. 1672-1916 (Kirkeinsp.ark. Sa
ger). Menighedsrådsarkivet: Faaborg kirkesynsprotokol
1861-1953 (Menighedsrådsark. Synsprot.). – Dokumenter
vedr. kirkegårdene (Menighedsrådsark. Kirkegårde). –Kir
keregnskabsbog 1918-45 (Menighedsrådsark. Rgsk.). Faaborg-Diernæs Præstearkiv: Ministerialbøger 1658-1947
(Præsteark. Kirkebøger). – Liber Daticus 1749-1914
(Præsteark. Liber Dat.). – Faaborg Byfogedarkiv: Tingbø

ger 1635-1919 (Byfogedark. Tingbøger). – Skøde- og
panteprotokol 1714-1927 (Byfogedark. Skødeprot.). –
Faaborg Magistratsarkiv: Rådstueprotokol 1592-1919
(Magistratsark. Rådstueprot.).
KONGELIGE BIBLIOTEK (KB). GKS 2349. 4º. Ja
cob Bircherod jun.: Collectanea Fionensia. –Kallske
samling 377, 4º. Kopi af beskrivelse over kirkerne og
herregårdene i Fyn og Lolland af sognepræsterne til
generalmajor og hofbygmester de Thura.
NATIONALMUSEET (NM). J. B. Løffler 1886 (byg
ning). – Aage Mathiesen 1895 (bygning). – M. BohnJespersen 1958 (planlagt genåbning af vestindgang).
– Eigil Hansen 1959 (udgravning). – M. Bohn-Jesper
sen 1961 (tagreparation). – M. Bohn-Jespersen 1966
(omgivelser). – Nils M. Jensen 1987 (udgravning i
Tårnstræde). – Konrad Lambertsen 1995 (udgravning
i Tårnstræde). – Kirsten Trampedach 2002 (bevaring
og kalkning). – Marianne Goral Krogh Johansen 2011
(bygning). – Morten Krogh Madsen 2011 (bygning).

TEGNINGER
NATIONALMUSEET (NM). Juel Esmer, Knud Hen
ningsen, Holger Jacobsen, Gerhard Poulsen 1902-03
(planer, snit og facadeopstalter). – M. Bohn-Jespersen
1960 (snit i spir og plan af klokkestokværk). – M.
Bohn-Jespersen 1966 (situationsplan). – Søren Kiers
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(†)ST. NICHOLAS church
HISTORY. The church may have belonged to
the Crown from the outset. In 1520 Christian
II granted the church and the presbytery to the
Monastery of the Holy Ghost, but only after the
death of the parish priest Hans Lauritsen. When
Christian III made the monastery church the
new parish church, he took over (†)St. Nicholas
with a view to using it as a granary. In 1550 the
town was allowed to demolish the church and
re-use the materials for a town hall. After this the
church was torn down with the exception of the
tower, which was now designated the Bell Tower
and served as the belfry of the Church of the
Holy Ghost.
The churchyard extended from the market square
Torvet in the west to Jomfrulågen (Virgin’s Gate)
in the east and was demarcated to the north and
south by the streets Østergade and Adelgade. It
served as a burial place until the seventeenth cen
tury, with the last burial taking place in 1675. In
1697 the churchyard was described as ‘deserted’
and in 1724-25 it was sold.
Altars. Only one †side altar is known with
certainty, the †Lady Altar, mentioned earliest in
1377. The altar was associated with a Guild of
Our Lady.
BUILDING
The church had its origin in a †Romanesque
building that was demolished around 1550. The
only known addition is a Late Medieval western
tower, probably from the decades around 1500.
When the church was demolished it was pre
served as a free-standing bell tower.
†Romanesque brick church. Of the church itself
only the west gable of the nave is preserved, inte
grated into the east wall of the tower (figs. 1-3). It
is evident from this that the building section was
once part of a Romanesque brick church, similar
to other borough-town churches on Funen, for

example Middelfart, Assens (DK Odense 2234 ff,
2426) and Vor Frue (Our Lady) in Svendborg (p.
284).
	The gable, which is covered by thick layers
of limewash, was built in red and sporadically
dark-fired large medieval bricks in monk-bond
ing.
Parts of the church have been encountered ar
chaeologically several times. Foundations were
registered earliest in 1959, when the stones were
related to the north wall and east gable of the
nave. In 1987 an excavation outside the east fa
cade of the tower again found remains of the
church, as well as burials and a footing stone with
a hollow-chamfered edge.
	The northern part of the gable section has a
Romanesque window (fig. 1) above the younger
tower arcade. On the southern part of the gable
it also has two narrow segmented-arched peep
holes. All the windows are bricked up. The two
high openings may have faced an original †stairwell in the southwestern corner of the nave. a
similar solution can be seen for example in St.
Nicholas in Vejle (DK Vejle 96-98). The asym
metrical placing of the Romanesque windows
can be seen as allowing for a possible †stairwell,
but may also be due to the fact that the nave was
vaulted over during construction with two rows
of vaults borne by pillars in the church’s axis of
symmetry. We know of contemporary parallels
in Funen in Our Lady, Svendborg (p. 290), and
presumably also St. Nicholas, Middelfart (DK
Odense 2239-2242).
	The western gable triangle of the Romanesque
nave is integrated in the east wall of the tower,
and can be observed from the upper part of the
tower (fig. 3d).The gable area has three ascending
high recesses with arches in half-bricking above
a saw-tooth course. Irregularities in the wall sug
gest that the steep gable triangle was edged with
a smooth crest.
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Late Medieval additions and alterations. In the de
cades around 1500 the †nave was given a western
tower, which is the church’s only known exten
sion. The three-storey building section has its
western corners marked by two large buttresses
terminated in height by the tower interior. The
walls are in red and numerous dark-fired monkbonded bricks in Flemish bonding
	Towards the †nave the whitewashed tower in
terior has a pointed-arched arcade (fig. 1). The
interior, which is covered by an eight-part vault,
has pointed-arched wall recesses as well as a west
gate of a kind very widespread among Funen’s
Late Medieval church towers. The entrance was
bricked up in 1798 (fig. 5-6).
	The ascent to the upper part of the tower is
now by way of a ladder in the tower interior
which leads up through a passage carved through
the vault. Originally a stairwell in the southwest
ern corner of the Romanesque †nave may also
have provided access to the tower.
	The middle floor, whose beam tiers have been
taken down, is lit by peepholes in the free sides of
the tower, while the belfry floor has a large seg
mented-arched, much-reconfigured belfry light
in each of the three sides. A small light towards
the east is from recent times.
In each corner beneath the battlement the bel
fry floor has a diagonal, chamfered segmented
arch that breaks up the four-sided configuration
of the tower into an octagon (figs. 3b-c, 4). This
unusual solution shows that the tower was pre
pared for an octagonal †spire which to this day
crowns the tall building section. As early as 1588
Bishop Jacob Madsen showed the tower with
a spire (fig. 127, s. 750), and its polygonal form
may be the explanation of why it was later shown
with a circular ground plan (fig. 1).
	The inspiration for the spire may well have
come from the Church of Our Lady in Assens,
which had a spire-crowned octagonal upper
tower added around 1470, Its characteristic ar
chitecture has also had great regional influence
on contemporary tower-building on Funen in
other respects (DK Odense 2438ff, 2482-83).
†Vault (?). On the inside of the west gable of
the Romanesque †nave one can see a high-lying,

curving carved aperture which shows that in the
Late Middle Ages the building section had a vault
installed, or vaulting-over was intended.
Repairs and restorations. After the demolition
of the †church the remaining west gable of the
†nave, above which the east wall of the tower
had been erected, was repaired. Finally the ar
cade must have been furnished with a wall, later
replaced several times. The present one with a
door comes from the second half of the nine
teenth century. The present lantern spire was
set up in 1778, when the walls of the church
were also repaired. The most recent restoration
was done in 2011-12, when the wall founda
tions were recast and large facade sections were
replaced.
Wall facing. The facades are yellow and were
very well coloured in the nineteenth century,
when Faaborg Holy Ghost Monastery church
was also límewashed in yellow.
furnishings
Knowledge of the church furnishings is scanty
and is mainly based on deeds of gift issued to
the town in 1539 and 1546. A few items are still
preserved in the Church of the Holy Ghost and
in the National Museum, and are described un
der the furnishings of the Church of the Holy
Ghost.
In 1546 an unknown number of †altarpieces
were handed over to the mayor and town coun
cil. A *chalice, 1350-1400, which is now used
for the sick at Avernakø (Sallinge District), may
come from (†)St. Nicholas. A Romanesque font
in the Church of the Holy Ghost is not men
tioned among the furnishings donated in 1539,
but should probably be assigned to the furnish
ings of (†)St. Nicholas. The same is true of a
Romanesque thurible that came to the National
Museum from the Church of the Holy Ghost.
In 1539 Christian III permitted the citizens to
keep and remove the church’s †pews, †stools and
a tabernacle as well as the †tower clock and †bells.
The tower clock and bells of the Church of the
Holy Ghost have since then been in the belfry
tower.
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	The tower clock from 1960, made by the tower
clockmakers J. F. Weule, Germany, has four older
clock faces from 1884 (fig. 4).
In the tower there are three bells, the oldest of
which, founded in 1500-25 by Lavres Hansen,
was bought from Kørup Church around 1780
(fig. 7). The next-oldest and largest was founded

in 1646 by Lauritz Jensen in Bellinge (fig. 8).
The youngest, which is no longer in use, was
founded in 1785 by D. C. Herbst in Copenhagen
(fig. 9).
	A carillon (fig. 10) with 38 bells founded by Pe
tit & Fritsen, Holland, was set up in 1960 as a gift
from the wine merchant Th. Andersen.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the
south west.

(†)Vor Frelsers Kirke
tidligere Metodistkirke – Faaborg
Historisk indledning. Metodismen kom til Faaborg
via Brahetrolleborg, hvor der 1865 blev oprettet en
menighed. 1883 blev menigheden i Faaborg selvstændig og fik året efter egen kirkesal (»Wesleyana«) i huset Grønnegade 46.1 Kirkesalen blev 1902

Danmarks Kirker, Svendborg

afløst af en nyopført kirke,Vor Frelsers Kirke, i Priorensgade.2 Vor Frelsers Kirke blev 1982 afhændet
til Lions Club, der 1984 omdannede kirkesalen til
selskabslokale. 2013 blev kirken atter nyindrettet til
privatbolig, hvorved kirkesalen blev opdelt.3
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Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af Steen Bøje Andersen 2013.
Tegnet af Thomas Bertelsen 2013. I Faaborg-Midtfyn
Kommune. Teknisk Forvaltning. – Plan.

Beliggenhed. Kirken, der er opført med sydgavlen ud mod Priorensgade, ligger på en snæver
grusbelagt plads, som afgrænses af hække og hegn
mod de tilstødende matrikler.
Kirken er opført 1902, antageligt efter tegning af
arkitekt N. P. Jensen, som 1900 havde tegnet den
arkitektonisk beslægtede men væsentligt større
metodistkirke, Emmauskirke, i Odense.4 Den nyromanske bygning er udlagt som et langhus med
alteret orienteret mod nord (fig. 1-3). Mod syd
afsluttes den af to sidebygninger, der springer let
frem for langmurene og hver dækkes af et tværstillet sadeltag; i den vestre sidebygning er der
vindfang, mens den østre, som er uden forbindelse til kirken, har en toløbstrappe til en lejlighed på 1. sal.5 Indskudt mellem sidebygningerne
har der oprindeligt været venterum med toilet.
Under langhusets nordlige del er der en mindre
fyrkælder med lavt øst- og vestvindue.
Bygningen, hvis pyntelige facader har stærke
bånd til samtidens banegårdsarkitektur, er over
en pudset cementsokkel opført af røde maskinstrøgne teglsten i normalformat. Stenene er ordnet i rene løberskifter, vekslende med skifter be-

stående af tre løbere og én binder, der på større
murflader danner zig-zag-mønstre.
Mens nordgavlen er glat, er de øvrige facader delt af lisener, der på langmurene afsluttes af
tandsnit og på sidebygninger og sydgavl af rundbuefriser; gavltrekanterne ledsages af stigende
rundbuer. Sidebygninger og sydgavl brydes desuden af flere kunstfærdige facadedekorationer:
cirkelblændinger, rudeblænding og en tandsnitsfrise, der også ledsager murkroner og taglinjer.
	I hver langmur har kirksalen tre store vinduer,
hvis rundbuede stik i facaden krones af et let udkraget prydskifte af løbere. Tilsvarende vinduer
genfindes i sidebygningernes gavle samt i sydgavlen, hvor to vinduer vender mod det oprindelige
venterum. Herover har gavlen tre mindre rundbuevinduer samlet under en stor rundbuet facadeblænding; disse oplyser 1. sal, der også har to
oprindelige men enklere fladbuede vinduer mod
nord.
Kirkens indgang er mod gaden henlagt til den
vestre sidebygning, hvor døren har samme detaljering som bygningens rundbuevinduer. En
tilsvarende dør i den østre sidebygning leder til
trappeskakten og sikrer gavlens symmetri; begge
indgange har udvendigt en lav, støbt trappe.
	Sadeltaget er på både langhus og sidebygninger
tækket med nyere røde vingetegl men har formentlig oprindeligt båret skifer, som endnu ses
på en lille firsidet tagrytter, der pryder sydgavlen;
det stejle spir på den enkle gråmalede trækonstruktion afsluttes af en fløjstang med kugle.
Kirkens indre er helt omdannet, men har oprindeligt stået med glatpudsede, hvide vægge og
fladt bjælkeloft.6 Murfremspring på indersiden
af nordgavlen antyder desuden, at altervæggen
oprindeligt har været smykket af en eller flere
†vægblændinger (fig. 3).
Ombygninger. Kort efter færdiggørelsen blev
der opført et smalt materialehus med kælder
mod kirkens nordgavl. Tilbygningen er udført af
teglsten, som svarer til langhusets men oplagt i
krydsskifte. Den udvendige, nu helt forsvundne
indgang har været henlagt til nordsiden, hvor der
også er kældernedgang med støbt trappeskakt;
denne må have erstattet en tilsvarende nedgang
direkte i kirkegavlen. Samtidig blev der ved til-

(†)Vor frelsers kirke

bygningens østside brudt en dør til langhuset,
ligeledes med udvendig støbt trappe. En delvist
forsvundet fladbuet dør i kirkens nordre gavltrekant er sandsynligvis etableret på samme tid.
Denne har sandsynligvis ført til en †altan over
materialehuset; siden er døren omdannet til et
vindue, og materialehuset forsynet med skråtag
af eternit.7
1983 blev kirken ombygget til selskabslokaler,
hvorved loftet blev sænket og venterummet omdannet til køkken. Fra kirkesalen blev der desuden brudt en dør til materialehuset, som blev
indrettet med toiletter; den oprindelige udvendige indgang blev samtidig blændet, mens udbygningen fik indsat et mindre retkantet vindue
mod øst og vest. 2013 blev kirkesalen indrettet til
bolig. I den forbindelse blev der brudt en åben
trappeskakt til kælderen midt i salen, venterummet blev sluttet til kirkesalen, mens to værelser
blev udskilt i salens nordvestre del ved lette skillevægge.
Gulve. Den oprindelige kirkesal har originale
fyrreplanker, mens etagens øvrige afsnit er belagt
med nyere klinker.
Kirkens indre er i dag glatpudset. De nyere
døre er alle malede; mod syd brune, mod nord
hvide og forsynet med glas. Alle oprindelige vinduer har med undtagelse af nordgavlens originale småsprossede og hvidmalede trærammer. De
øvrige vinduer har nyere, hvide usprossede rammer.8
Kirkens †inventar, der kun kendes fra fotos i Metodisternes Landsarkiv, var enkelt.9 Som udbredt
hos metodisterne havde alteret form af et prædikestolsalter. På alterbordet stod en tresidet prædikestolskurv med profilfyldinger. På væggen bag
alteret et trækors under malet versalindskrift: »Jesus«. Nyere kalk og disk af sølv samt alterkande
af sort porcelæn. På alterbordet små alterstager, af
sølv eller forsølvede. Alterskranken var bred hesteskoformet med læderbetrukne hynder. Inden for
skranken stod en ottekantet døbefont af træ med
tilhørende cirkulært dåbsfad af messing. Stoleværket bestod af bænke uden gavle. Endelig fandtes
også et harmonium. Alt træinventar stod malet i lys
egetræsfarve.
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Fig. 3. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Aage Larsen 1983.
I Faaborg-Midtfyn Kommune. Teknisk Forvaltning. –
Plan.

kilder og henvisninger
Arkivalier. Faaborg Byhistoriske Arkiv. Kirke og religiøse forhold: Metodistmenigheden. Metodisternes Landsarkiv. Sager vedr. metodistkirken i Faaborg.
Tegninger. Faaborg-Midtfyn Kommune. Teknisk Forvaltning. Plan, længde- og tværsnit med forslag til nyindretning ved arkitekt Aage Larsen 1983; Rådgivende
Ingeniørfirma Rævdal. Plan og længdesnit med forslag til
nyindretning ved Steen Bøje Andersen 2013.
Litteratur. Finn Bræstrup Karlsen (red.), Den danske
metodistkirkes historie, København 2000.
Ole Mortensøn, »Nye menigheder satte sit præg på
Faaborg«, Fyns Amtsavis 15. jan. 1977.
Redaktion ved Thomas Bertelsen (bygning) og Lasse
Bendtsen (inventar). Oversættelse til engelsk ved James
Manley. Korrekturlæsning ved Jørgen Lethan. Teknisk
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet august 2013.
1

Ole Mortensøn, »Nye menigheder satte sit præg på
Faaborg«, Fyns Amtsavis 15. jan. 1977.
2
Finn Bræstrup Karlsen (red.), Den danske metodistkirkes historie, Kbh. 2000, 178.
3
Salgsopstilling fra EDC-mæglerne 2011. Menigheden blev 1991 sammenlagt med menigheden i Svendborg, jf. Karlsen 2000 (note 2), 125.
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4
Karlsen 2000 (note 2), 178; 1898 tegnede N. P. Jensen desuden metodistkirken Skt. Pauls Kirke i Randers
(DK Vejle 200 note 1).
5
Kirken har sandsynligvis altid haft 1. sal indrettet som
en lejlighed, der allerede eksisterede 1906 ifølge folketællingen dette år.
6
En midlertidig frilægning af loftsbjælkerne i 2013 vi-

ste, at disse mod væggene har været støttet af udskårne
konsoller; disse blev delvist fjernet i 1983 (s. 799).
7
At dømme ud fra et aftryk på nordgavlen har altanen
i en periode været delvist overdækket med et sadeltag.
8
Efter redaktionens afslutning er flere af kirkens oprindelige vinduer blevet udskiftet.
9
Fotos dateret 1978-80 i Metodisternes Landsarkiv.

(†)THE CHURCH OF OUR SAVIOUR (METHODIST)

The church, which is assumed to have been designed by the architect N. P. Jensen, was built in
1902 as a neo-Romanesque brick nave church
with the altar oriented north (figs. 1-3). Towards
the south the nave was terminated by two side
buildings which project slightly from the long
walls, and each of which is covered by a laterally placed pitched roof. The entrance is in the
western side building. Beneath the northern part
of the church there is a small furnace basement,
while the first floor has always been furnished as
an apartment.
	Shortly after completion a narrow storehouse
was added to the north gable of the church; above
this a †balcony was established. The facades of the
building have strong similarities to contemporary
railway station architecture, with many small dec-

orative elements, friezes and cornices. The south
gable is crowned by a ridge turret.
	The interior of the church was entirely changed
in 1983, when the church was converted into reception rooms. In 2013 the flat-ceilinged oratory
was furnished as a dwelling, which involved the
division of the oratory and a passage down to the
basement.
	The †furnishings of the church are only known
from photographs. As is common among the
Methodists the altar took the form of a pulpit
altar. The chalice and paten were recent and of
silver.
	The wooden font was octagonal. The pews
were benches without gable ends. Finally, there
was also a harmonium. All wooden furnishings
were in a light oak colouring.
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Fig. 1. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1810, over told- og konsumptionsinspektør Frederik Christian Ørn (†1811) (s. 803). Foto M. Mackeprang 1908. – Churchyard monument no. 1, 1810, to Frederik Christian Ørn (†1811).

Kirkegårde i faaborg
Efter forordningen af 22. febr. 1805, der påbød
kirkerne at anlægge nye kirkegårde uden for
byen, købte man 1806 et stykke jord kaldet ‘Toldertoften’ uden for Østerport mellem Svendborg
landevej og fjorden.1 Den nye kirkegård, Gammel Assistens Kirkegård, blev taget i brug 1811,
og de følgende år plantedes elmetræer og hvid-

tjørn.2 På en del af det til kirkegård erhvervede
areal anlagdes 1808 et kanonbatteri, hvorefter
kirkeinspektionen fandt denne jord uegnet til
begravelse og afhændede den o. 1817.3
Da assistenskirkegården i 1830’erne ikke længere var tilstrækkelig, blev den gamle kirkegård
ved Helligåndskirken atter taget i brug 1838.4 Til

802

faaborg

Fig. 2. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1819, over søstrene Johanne Mahl (†1819) og
Anne Marie Kirstine Mahl (†1814) (s. 803). Foto i NM. – Churchyard monument no. 2,
c. 1819, to Johanne Mahl (†1819 ) and Anne Marie Kirstine Mahl (†1814).

den stadig voksende befolkning erhvervede kirkeinspektionen 1881 til en ny kirkegård 0,8 ha
jord længere ude ad Svendborg landevej, mellem
denne og fjorden.5 Anlægsarbejdet på Ny Assistens Kirkegård udførtes 1883-85 efter plan af
amtsvejinspektør Peter Husen, og beplantningen
1885 efter plan af Carl Emil West, skovrider ved
Holstenshus.6 Kirkegården blev indviet og taget i
brug 1886.7
Der er 2001 udarbejdet reguleringsplaner for
begge kirkegårde ved landskabsarkitekt Susanne
Guldager.
gammel assistens kirkegård
Kirkegården ligger sydøst for byens centrum
mellem fjorden i sydvest og Østerbrogade i nordøst (herefter benævnt syd og nord). Den trapezformede, græsklædte kirkegård består af fire
kvarterer foruden en terrasse ved fjorden anlagt
1866-67. Den deles af en nord-sydgående linde-

allé, der o. 2003 erstattede en ældre elmeallé. I det
sydvestlige hjørne står en stor, fredet gråpoppel.
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod
nord af en rødkalket, betondækket teglstensmur
med kurvehanksbuede nicher mellem korsprydede pilastre, opført 1859.8 Her er også hovedindgangen fra Østerbrogade i form af en stor
portal med trappegavl. Køreporten og de flankerende fodgængerlåger er spidsbuede og har nygotiske fløje af gråmalet støbejern; den østre fodgængerlåge er blind. Mod syd står en lav, blank
mur i røde teglsten fra 1925, med fodgængerlåge
til stien langs fjorden.7 Mod vest er et lavt hegn af
kvader- og marksten, mod øst naturhegn af syren,
ask og vedbend.
†Hegn og indgange. Fra begyndelsen afgrænsedes kirkegården af jordvolde med tørvebelagte
stengærder, til hvilke sælgeren af jorden, købmand Jørgen Møller, havde forpligtet sig at levere
kampesten.9 Mod landevejen i nord stod indtil
1859 et stakit. Ved udvidelse af kirkegården mod
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stranden 1866-67 sattes et stakit ud til den nye
dossering, mens et stengærde, der hyppigt måtte
vedligeholdes med tang og strandsten, herefter
markerer skellet til den nye afdeling.10
Kirkegårdsbygning. I det nordøstlige hjørne er,
stødende til kirkegårdsmuren, et lille, teglmuret
(rødkalket) materialhus, med spidsbuet dør.
Et fællesmonument udformet som en gravhøj
med obelisk i grålig granit er rejst 1866 over
faldne danske soldater fra de slesvigske krige.
Obelisken har på den cippusformede sokkel indskrift med fordybet antikva: »Til minde om de i
aarene 1848, 1849, 1850 og 1864 paa lazaretterne
i Faaborg fra saar og sygdom hjemgangne krigere
reistes denne steen af teknemlige danske mænd
og kvinder 1866«.11 På højens sider er lagt 44
mindesten, med de faldnes navne i udslidt, fordybet fraktur og skriveskrift. De lå tidligere over
de enkelte krigergrave.12 Obelisken var tidligere
omgivet af et nygotisk støbejernsgitter.13 I kirkegårdens sydøstlige hjørne.
En mindesten, o. 1931, over den sidste veteran fra treårskrigen, J. J. Birkholm (1829-1931),
er skænket og udført af stenhuggermester Peter Schannong, København.14 Obelisk i lys grå
granit, 312×61 cm, med fordybet versalindskrift.
Kirkegårdens sydøstlige del.
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 1), 1811, over
told- og konsumptionsinspektør Frederik Christian Ørn, *23. nov. 1748, †6. april 1810 (jf. s.
747). Stele af rødlig sandsten med gavl og niche
af hvid marmor på postament af rødlig sandsten,
178×53 cm, med ovalt marmorrelief forestillende en ørn. Den udslidte, fordybede versalindskrift
blev opmalet 1868.11 Monumentet stod indtil
1922 centralt i kirkegårdens hovedgang, herefter flyttet til lapidariet langs kirkegårdens østlige
hegn.15
2) (Fig. 2), o.1819, over søstrene Johanne Mahl
(1741-1819) og Anne Marie Kirstine Mahl
(1745-1814). Det nyklassicistiske monument af
rødlig sandsten, 195×188 cm, består af et midterstykke med gravskrift og skriftsted (Ordsp. 10,7)
i fordybet kursiv mellem et hvidt marmorrelief
med guirlander (foroven) og et hvidt marmorkors. Hertil to højere sidestykker med marmorroset og -urne i rundbuet, smiget niche. Af top-

803

stykkerne, to kvindelige sfinkser, er kun rester
tilbage. Kirkegårdens vestlige del.
3) O. 1822, over inspektør ved Københavns
fattigvæsen og direktør for Frederiks Hospital,
Søren Tilleman Hempel, *7. nov. 1731, †8. okt.
1822. Grå kalksten med fossiler, 181×117 cm,
karnisprofileret kant og indskrift med fordybede
versaler. Opsat ved muren mod Østerbrogade.
4) (Fig. 3), 1837, over købmand Simon Hempel
Ploug, *4. nov. 1768, †26. april 1831, med bronzerelief udført og signeret af Hermann Ernst Freund. Gavlstele i poleret rødlig granit, 186×60 cm.

Fig. 3. Kirkegårdsmonument nr. 4, 1837, over købmand Simon Hempel Ploug (†1831), med relief udført
af Hermann Ernst Freund (s. 803). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Churchyard monument no. 4, 1837, to the
merchant Simon Hempel Ploug (†1831), with bronze relief
by Hermann Ernst Freund.

804

faaborg

Bronzerelieffet, 65×31 cm, viser Dødens Genius
med den slukkede Livsfakkel, et motiv som Freund tidligere havde hugget i marmor til to monumenter på Assistens Kirkegård i København.16
Indskrift med fordybede versaler. I lapidarium
langs kirkegårdens østlige hegn.17

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1843, af støbejern, over klokker Herløv Trolle Heye (†1843) (s. 804).
Foto Lasse Bendtsen 2012. – Churchyard monument no.
5, c. 1843, cast iron, to the bell ringer Herløv Trolle Heye
(†1843 ).

5) (Fig. 4), o.1843, over klokker Herløv Trolle
Heye, *1760 på Tallerupgård, †20. sept. 1843.
Nygotisk støbejernsmonument, 173×62 cm, udformet som tre spidsbuede felter med stavværk,
hvoraf det midterste krones af et kors og foroven
har en sommerfugl i forsænket firpas. I de nedre
felter er, ligeledes i firpas, alterkalk, hjerte og anker.18 Indskrift med fremhævede reliefversaler,
med skriftsted fra Mika 6,8. I lapidarium langs
kirkegårdens østlige hegn.
6) O. 1846, over bagermester Hans Petersen,
*1. april 1768, †13. juli 1837, og hustru Maren
Petersen, *31. dec. 1772, †18. dec. 1846. Nygotisk støbejernskors, 131×77 cm, med spidse
kløverbladsender, og indskrift i reliefversaler.19
Ved foden er fastnaglet to plader, begge med indskrift i reliefversaler. Den ene, over (Hans) Johan
C(hristoffer) Christensen, *2[1]. juni 1836, †29.
okt. 1864, med skriftsted fra Sl. 145,8. På den anden plade et skriftsted fra 2. Kor. 5,7. I lapidarium
langs kirkegårdens østlige hegn.
7) O. 1852, over Mette Maria Bøving f. Jacobsen, *11. aug. 1767, †30. april 1852. Genanvendt
o. 1883, over Riborg Kirstine Bøving f.Voigt, *1.
maj 1806, †28. nov. 1883.20 Tavle af hvid marmor,
67×46 cm, med fordybet versalindskrift optrukket med sort. På Bøving-familiens gravsted ved
det østlige hegn.
8) O. 1861, over malermester V. A. Knippel,
*12. marts 1806, †21. maj 1861, hustruen Dorothea Knippel f. Christiansen, *28. febr. 1810,
†17. marts 1885, deres sønner, Vilhelm Knippel,
*2. juli 1865, †2. dec. 1867, og malermester samt
skoleforstander E. N. Knippel, *10. jan. 1834, †19.
nov. 1923, dennes hustru Marie Knippel f. Petersen, *26. maj 1834, †17. nov. 1924, og deres søn
malermester Carl Knippel, *26. feb. 1867, †29.
juni 1956. Gavlstele af rødlig sandsten, 157×46
cm, med indskrift i fordybede versaler. I lapidarium sydligt langs kirkegårdens østlige hegn.
9) (Fig. 5), 1867, over Hans Tjellesen Schmidt,
*10. aug. 1829 i Thiset ved Gram, †3. april 1864
på lazarettet i Faaborg, såret ved Dybbøl 17. marts
1864. Gavlstele af lys grå granit, 227×81 cm, der
er hugget af Niels Bondrop, og har svagt oval
portrætmedaljon i bronze med relief udført af
Herman Wilhelm Bissen.21 Den fordybede versa-
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Fig. 5. Detalje af kirkegårdsmonument nr. 9, 1867, over
Hans Tjellesen Schmidt (†1864), med portrætmedaljon udført af Herman Wilhelm Bissen (s. 804). Foto
Lasse Bendtsen 2012. – Detail of churchyard monument
no. 9, 1867, to Hans Tjellesen Schmidt (†1864 ), with
bronze relief by Herman Wilhelm Bissen.

lindskrift er trukket op med sort: »Hans Tjellesen
Schmidt cand.theol. værer korset og kongen og
gamle Danmark tro, og slipper ei, førend hjerterne briste. Danske mænd og kvinder satte den
sønderiydske frivillige denne mindesten«. Kirkegårdens sydøstlige hjørne.
10) O. 1880, over ukendt. Grotte af grå sandsten, 71×42 cm, med egeløv. Indfældet kurvehanksbuet tavle af hvid marmor med udslidt
fordybet indskrift. Foroven en biscuit-medaljon
med relief efter Bertel Thorvaldsens »Dagen« og
en due i hvid marmor. I lapidarium langs kirkegårdens østlige hegn.
11) O. 1881, over Rasmus Ditlev (Schwen)sen
(1803-81).22 Grotte af sandsten, 96×46 cm, med
indfældet hvid marmortavle af form som en opslået bog, der har udslidt indskrift med fordybede
versaler, som forneden afsluttes med et skriftsted
(Matt. 5,6). Foroven, i egeløvskrans, en biscuit-
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medaljon med relief efter Bertel Thorvaldsens
»Dagen«, på bagsiden et kors i hvid marmor. I
lapidarium langs kirkegårdens østlige hegn.
12) O. 1889, over smedemester R. Rasmussen
(1828-89).23 Grotte af grå sandsten, 122×43 cm,
med tavle af hvid marmor med næsten udslidt,
fordybet indskrift. Grotte og sokkel er udsmykket
med egeløv. Foroven et (beskadiget) kors af hvid
marmor. I lapidarium langs kirkegårdens østlige
hegn.
13) O. 1888, over Carl Gorgius, *25. dec. 1796,
†24. marts 1888, og hustru Lucie Magdalene f.
Schwensen, *17. april 1804, †3. dec. 1887. Obelisk af sort, poleret granit på sandstenssokkel,
245×61 cm, med fordybet versalindskrift. Et støbejernsgitter omgiver graven. Ved kirkegårdens
vestlige hegn.
14) O. 1891, over farver Peter Meldal, *1. marts
1809, †18. juli 1891, og hustru Nicoline Ingeborg Meldal f. Lundgren, *22. marts 1816, †29.
jan. 1900. Stele af sort, poleret granit, 183×66 cm,
med fordybet indskrift, navne i versaler. Sydligt i
kirkegårdens østlige afdeling.
15) O. 1893, over skipper Peter N. Illum, *29.
april 1804, †18. okt. 1893, og hustru B. D. Illum
f. Wael, *21. marts 1805, †27. jan. 1874. Himmelport af sort, poleret granit, 88×40 cm, med
fordybet versalindskrift. Kirkegårdens nordøstlige
hjørne.
16) O. 1897, over malermester og brandinspektør Johan August Peter Hundt, *11. juni 1822,
†29. nov. 1897, og hustru Kirstine Hundt f. Petersen, *26. jan. 1814, †3. juni 1891. Obelisk af
sort, poleret granit, 215×56 cm, med fordybet
versalindskrift. Om gravstedet var tidligere et gitter.24 Nordligt på kirkegårdens vestlige del.
17) O. 1914, over fynbomaleren Anna Louise
Birgitte Syberg, *7. jan. 1870, †4. juli 1914. Tavle
af hvid marmor, 71×48 cm, med kantmarkering
og bladværk i hjørnerne. Indskrift med fordybet
antikva, trukket op med sort. I afsnittet nærmest
fjorden.
18) O. 1915, over fynbomaleren Jens Birkholm,
*21. nov. 1869, †11. maj 1915, og søsteren Thea
Birkholm (1877-1952). Natursten i rød granit,
65×45 cm, med fordybet versalindskrift trukket
op med sort. I afsnittet nærmest fjorden.
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19) (Fig. 6), 1926, over læge Axel Th. Rosenberg, 1864-1926. Natursten af rød granit, 132×93
cm, med bronzerelief, 53×41 cm, udført af Peter
Hansen (jf. nr. 20), der viser lægen i færd med at
tilse et barn. Indskrift med fordybede versaler. Et
†gravgitter er fjernet o. 1995. Ved kirkegårdens
vestlige hegn.25
20) (Fig. 7), 1931, over fynbomaleren Peter
Hansen, *13. maj 1868, †6. okt. 1928. Rød sandsten, 160×109 cm, med et relief udført af Hans
Syberg, der viser maleren ved sit staffeli. Indskrift
med fordybede versaler. Kirkegårdens sydøstlige
del.26
21) O. 1986, over maleren Ellen Krogh, *17.
marts 1902, †24. dec. 1986. Tavle af grå marmor,
50×35 cm, med ophøjet felt udformet som en
opslået bog med en rose. Indskrift med fordybede
versaler. I afsnittet nærmest fjorden.
22) O. 1990, over billedhugger og maler Stig
Harder, *29. dec. 1918, †2. juli 1990. Natursten
af lys grå granit, 52×44 cm, med fordybet versalindskrift tegnet op med sort. I afsnittet nærmest
fjorden.
†Kirkegårdsmonument, 1844, et støbejernskors
over købmand J. Jacobsens grav.11

Ny Assistens Kirkegård
Kirkegården ligger i byens sydøstlige del mellem Østerbrogade og fjorden. Det svagt trapezformede areal deles af en nord-sydgående allé af
blandede løvtræer (bøg, lind, kastanje og platan).
Nærmest fjorden er der på det let skrånende terræn anlagt tre terrasser.
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes hovedsageligt af rød teglstensmur, afdækket med tegl.
Hovedindgangen fra Østerbrogade består af en
nyere, smal køreport med fodgængerlåge, i niveau
med den lave mur; fløjene af gråmalet støbejern.
Mod fjorden i syd er en kvadermur med stakit og
fodgængerlåge.
†Hegn og indgange.Ved anlæggelsen afgrænsedes
kirkegården af stakit og stengærde,27 og mod vest
hegnedes den indtil 1942 af en tjørnehæk.15 En
cementafdækket †port af røde tegl med fløje af
fyrretræ opførtes 1885 mod landevejen (Østerbrogade).28
Bygninger på kirkegården. Centralt på kirkegården står et ligkapel opført 1895 efter tegning af
savværksejer H. P. Hansen med ændringer ved
kgl. bygningsinspektør Vilhelm Petersen.29 Den

Fig. 6. Kirkegårdsmonument nr. 19, 1926, over læge Axel Th. Rosenberg (†1926), med
bronzerelief udført af Peter Hansen (s. 806). Foto Lasse Bendtsen 2012. – Churchyard
monument no. 19, 1926, to Doctor Axel Th. Rosenberg (†1926), with bronze relief by Peter
Hansen.
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Fig. 7. Kirkegårdsmonument nr. 20, 1931, over fynbomaleren Peter Hansen (†1928), med relief udført
af Hans Syberg (s. 806). Foto Lasse Bendtsen 2012. –
Churchyard monument no. 20, 1931, to the painter Peter
Hansen (†1928 ), with relief by Hans Syberg.

fem fag lange røde teglstensbygning er udsmykket med rundbuefrise og har skiferdækket sadeltag. Vinduerne er rundbuede, ligesom døren i
vest. Anvendes nu til graverbygning. Et †materialhus opførtes 1887.30
Et fællesmonument er udført af Anne Grimdalen, Norge (1899-1961). Den 42 cm høje bronzeskulptur forestiller en pelikan, der plukker sit
bryst til blods for at nære sine tre unger. På sokkel af granit. Oprindeligt på Henrik Asmus Emil
Hendriksen og hustru Adolfine Augusta Emilie
Hendriksens gravsted, nu i kirkegårdens sydvestlige hjørne.30
Fællesgrav fra 2. Verdenskrig. Otte allierede flyvere er begravet på et indhegnet gravsted i kirkegårdens nordøstlige hjørne. Her er i 1950’erne
rejst otte gravsten af den for Imperial War Graves
Commission karakteristiske type, ‘headstones’ af
hvid kalksten. I muren omkring gravstedet des-

uden to mindetavler, med hhv. dansk og engelsk
indskrift, over flyvere der omkom ved en britisk
Lancaster-maskines nedstyrtning over Faaborg
15. febr. 1944.
Mindesten, 1945, for overlærer Ejnar Palk (18831943). Relief i lys kalksten, 85×57 cm, forestillende en fløjtespillende dreng, udført af Gottfred
Eickhoff (1902-82). I muren ved kirkegårdens
nordvestlige hjørne.31
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1886, over Carl
Knudsen Rønnow, *13. febr. 1816, †21. sept.
1886, og hustru Marie Elisabeth Rønnow f. Frercksen, *15. dec. 1820, †26. okt. 1896. Gavlstele i
sort granit, 215×60 cm, med portrætmedaljon i
porcelæn visende Carl Knudsen Rønnows buste
i relief, muligvis udført af Niels Georg Henriksen.32 Indskrift med fordybet antikva. På kirkegårdens vestlige del.
2) 1904, mausoleum for Axel Holm (18661929) i form af en lille gravhøj med nyklassicistisk indgangsparti, flankeret af to joniske søjler
og afsluttet med en trekantfronton. Sydligt på
kirkegårdens vestlige del.
3) O. 1907, over Theodora Gaaei f. Petersen,
*27. maj 1844, †8. maj 1907, og ægtemanden
Sophus Gaaei, *28. aug. 1839, †18. sept. 1932.
Gesimsstele af mørk grå granit, 224×80 cm, indskrift med fordybede versaler; påsat tavle af hvid
kalksten. På kirkegårdens vestlige del.
kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.

arkivalier
RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli (DaKanc). 1.
departement. H18-40. Brevsager 1806, nr. 198.
LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Fyns Stiftsøvrighedsarkiv. Faaborg Kirkes regnskaber 1814-1901
(Stiftsøvr.ark. Rgsk.). – Bilag til Faaborg Kirkes regnskaber 1700-1900 (Stiftsøvr.ark. Bilag.). Kirkeinspektionsarkivet. Faaborg Kirkes regnskaber 1811-1894
(Kirkeinsp.ark. Rgsk.). – Indkomne Breve 1738-1915
(Kirkeinsp.ark. Indk. Breve). – Stolestadeprotokol 16891876 (Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot.). – Emneordnede
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sager, Regnskaber, bilag m.m. 1672-1916 (Kirkeinsp.
ark. Sager). Menighedsrådsarkivet. Faaborg kirkesynsprotokol 1861-1953 (Menighedsrådsark. Synsprot.). – Kirkeregnskaber 1918-45 (Menighedsrådsark. Rgsk.) – Dokumenter vedr. kirkegårdene. Kort og tegninger over
kirkegårdene 1919-1949 m.m. (Menighedsrådsark. Kirkegårde.). Faaborg-Diernæs Præstearkiv. Ministerialbøger
1658-1947 (Præsteark. Kirkebøger). – Liber Daticus
1749-1914 (Præsteark. Liber Dat.).
FAABORG BYHISTORISKE ARKIV. Offentlige
bygninger: Faaborg kirke. Sag: begravelser.
ØHAVSMUSEET, FAABORG KULTURHISTORISKE MUSEER. Gravminderegistrant.
KIRKENS ARKIV. Synsprotokol 1994 ff.
KONGELIGE BIBLIOTEK (KB). Additamenta 257.
2°. Breve til H. E. Freund.
Redaktion ved Lasse Bendtsen. Engelsk oversættelse
ved James Manley. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet august 2013.
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Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o. 1750. Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. – Nyborg city and environs
seen from the east, c. 1750.

Kirkerne i Nyborg
Indledning

Byens topografi og opståen.1 Området er præget af
Storebæltsgletsjerens vestlige flanke. Byen er anlagt
i bunden af Nyborg Fjord, hvor der dengang var
en række småholme, og hvor Ladegårdsåen har sit
udløb. Den ligger på lavt, svagt skrånende terræn,
omgivet af morænebakker mod nord og mod vest,
og mod øst af marint forland, bl.a. den nu drænede
Svanedam. Det marine forland fortsætter i strandvoldssystemer ud på halvøen Østerø, der er opstået
omkring to småøer af istidsjord, en ved Slipshavn

Danmarks Kirker, Svendborg

Skov og en ved Knudshoved Pynt, der ligesom
Knudshoved Odde er dannet af havet, idet høje
strandvolde af ral og sand er kastet op på stranden,
og her bagved er der i tidens løb dannet nyt land.
Syd for byen er der tunneldale, dannet ved smeltevandets erosion i undergrunden. Der har helt fra
oldtiden været et vigtigt overfartssted over Storebælt, og i oplandet viser adskillige arkæologiske
fund, at her har været drevet handel og håndværk
i temmelig stort omfang (jf. Hjulby Kirke, s.d.).2
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Stednavnet Nyborg, tidligst anført »Nyburg«
(jf. ndf.), er sammensat af to led, hvoraf sidste
led ‘borg’ bare betyder borg og henviser til byens
borg af samme navn. Navnets første led har ført
til diskussioner om, hvorvidt der blot er tale om
en ny borg til adskillelse af et ældre voldanlæg
på samme sted, eller der eventuelt er tale om
lokaliteten Gammelborg øst for Vindinge.3 I den
ældre litteratur om Nyborg har man beskæftiget sig en hel del med dette spørgsmål.4 Ved nye
arkæologiske undersøgelser på Gammelborg er
der ved C14-prøver påvist, at anlægget efter alt at

dømme stammer fra ældre germansk jernalder
(5. eller tidligt i 6. årh. e.Kr.) med en tilgroning
af voldgraven de følgende 100-200 år.5 Ligeledes har lokaliteten Avernakke syd for Nyborg
været nævnt som mulig forgænger for Nyborg
Slot.6
Navnet Nyborg optræder første gang i et dokument, dateret 25. febr. 1193 i Nyborg, hvor
Knud VI stadfæstede Odense Skt. Knuds Klosters privilegier.7 Lignende breve kendes fra 1180
og 1183,8 hvor de til gengæld er underskrevet i
Hjulby, hvor kongen havde en gård (jf. Hjulby

Fig. 2. Nyborg set fra syd med slottet til venstre og kirken til højre. Tegning i Cornelius Hamsfort den yngres bispekrønike, udført mellem 1581 og 1587. I KB. – Drawing of
Nyborg seen from the south with the castle on the left and the church on the right.
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Fig. 3. Tegning af Nyborg by med Nyborg Vor Frue Kirke. Miniature i kanten af kort over Fyn tegnet af den hollandske korttegner J. Elandt 1659. I KB. – Drawing of Nyborg city with Nyborg Church of Our Lady.

Kirke, s.d.). Det er blevet formodet, at Nyborg
som kongelig borg må være grundlagt i den inderste del af Nyborg Fjord mellem 1183 og 1193,
om end næppe nogen af de nu stående bygninger
er fra denne tid.
Nyborg nævnes i de fleste historiske værker
som et af Valdemar den Stores befæstningsværker,
der – sammen med tårnet på Sprogø og Tårnborg ved Korsør – skulle sikre Storebælt samt
være et værn mod venderne, som Valdemar var
i krig med, og hertug Knud Prislavsen får oftest æren for – vel på kongens vegne – at have
grundlagt borgen og byen.9 Der henvises i alle
disse værker til historikeren Arild Huitfeldt og i
flere af dem også til Saxo, som i beretningen om
hjemkomsten fra et af vendertogterne skriver:
»… På vejen hjem afmønstrede han den medfølgende jyske flåde ved Femø. En del af dem
var temmelig uforsigtige, og på vej langs sydkysten af Fyn stødte de ind i nogle sørøvere ud for
den by, som Knud Prislavsen har anlagt«.10 Arild
Huitfeldt beretter, at: »Aar 1175 begynte Nyborg
at byggis/ aff Canuto Prebeslai Søn/ Hertug udi
Lolland …«.11 Det er ikke lykkedes for udgiverne
af senere kildeværker, der har gennemgået hans

værk, at finde den eller de kilder, han bygger
denne oplysning på.12
Af gennemgangen af ovennævnte litteratur synes det, som om mange af forfatterne har knyttet
Saxos oplysning om den by, som Knud Prislavsen
har anlagt, til Huitfeldts oplysning om Nyborgs
påbegyndelse, selvom der ifølge dennes beskrivelse næppe kan være tale om en by, der ligger så
langt mod nord som Nyborg.
Om end det naturligvis ikke kan afvises, at
Huitfeldt har haft adgang til en nu bortkommet
kilde, og at Knud Prislavsen således kan være Nyborgs grundlægger, må man forholde sig kritisk
til disse oplysninger, da det kildemæssige belæg
mangler.13
Hverken Nyborg eller Hjulby nævnes som
kongelev (krongods) i Kong Valdemars Jordebog. I et brev, »givet på vort hof ... 1284« gav
Erik Klipping Erik Plovpennings datter Jutta en
del gods som vederlag for hendes fædrene gods i
byen Nyborg med borgen sammesteds og i byen
Hjulby med alle de nævnte byers tilliggender og
møllerne sammesteds.14
Sprogø, øen midt i Storebælt, hørte i perioder
til Korsør og i andre perioder til Nyborg.15

52*
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Fig. 4. Kort over slagmarken ved Nyborg 1659. Koloreret tegning v. WB (sandsynligvis Wilhelm Brochman). 1662.
I KB. – Map of the battlefield at Nyborg, 1659.
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Fig. 5. Nyborg by og fæstning. Slaget ved Nyborg 1659. »Nieburgher Gheghendt neben Die treffen Da selbst
gehalten Den 14 9bris 1659«. Uden for fæstningen ses kirkegården med kapel. Koloreret håndtegning med delvis
eleveret plan. O. 1660. I KB. – Nyborg city and fortress. The Battle of Nyborg, 1659. Outside the fortress, the churchyard
and chapel.

Byen i middelalderen
Den middelalderlige by var øst-vest orienteret
med lige øst-vest gående hovedgader, oprindelig Nørregade, Mellemgade og Søndergade (nu
Kongegade),16 og forbundet af nord-syd gående
tværgader. Byens torv lå nordvest for kirken.17
Det nuværende Gammeltorv ligger vest for kirken (jf. s. 835).
Den ældste kendte omtale af byen er Erik
Menveds bekræftelse 1292 af dens privilegier,18
men der har eksisteret tidligere privilegiebreve,
idet Erik Menveds dokument stadfæstede de af
kong Valdemar givne friheder. Den ældste stadsret skal være givet af Erik Klipping 1271 eller
-72.19 11. april 1299 gav Erik Menved et nyt
beskyttelsesbrev.20 Samme dag gav han borgerne
et andet brev, der bl.a. gjorde onsdag til byens

torvedag og henlagde Vindinge Herredsting til
Nyborg.21 1313 og 1320 stadfæstedes de gamle
privilegier.22 1410 fik Nyborg samme privilegier
som Odense, 23 og disse blev bekræftet 1415 og
1416.24 Da privilegierne på ny stadfæstedes 1446,
indeholdt de nærmere bestemmelser om grænser
for overdrev og kålhaver, byskatterne blev fastsat,
og Nørre Dam og Øster Dam omtales.25
Ved stadfæstelsen 1447 blev smede, skomagere,
skræddere og andre håndværkere påbudt at flytte
ind i købstæderne,26 26. sept. 1449 stadfæstede
Christian I de tidligere privilegier, i særdeleshed det brev, der var givet af dronning Dorothea
på skattefrihed i 40 år efter en stor bybrand (jf.
ndf).27 1457, 1484 og 1514 udstedtes nye privilegiebreve.28
Hvornår byen er anlagt, er vanskeligt at afgøre,
men den antages at høre til de nye bygrundlæg-
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Fig. 6. Prospekt af Nyborg 1659. Udsnit af kobberstik efter tegning af Erik Dahlbergh i Samuel Pufendorf, De
rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem, Nürnberg 1696. I KB. – View of Nyborg, 1659.

gelser, der fandt sted i 1200-tallet.29 Arkæologiske undersøgelser i den nuværende by har påvist
kulturlag tilbage til 1300-tallet og muligvis også
til 1200-tallet.30 Byen har i alt fald fra 1400-tallet
været befæstet, idet bygrav og planker da omtales,31 og en voldgrav er tillige registreret ved
arkæologiske undersøgelser.32
For at få drikkevand til byen samt vand til befæstningens grave, blev der i 1300- eller 1400tallet foretaget et større reguleringsarbejde ved
Hjulby Sø og ved Kullerup med det formål at
hindre vandet i at løbe ud i Vindinge Å og videre
til Holckenhavn Fjord for i stedet at løbe i Ladegårdsåen.33
Traditionen vil vide, at den ældste by, der blev
grundlagt i ly af borgen, lå inde på fastlandet, idet
der her er kendskab til en kirke, Gammelkirken,
(s.d.). Der haves ingen samtidige skriftlige kilder
om denne by.
Den ældste omtale af byen kendes fra Pontoppidan, der fortæller, at: »… hvor Byen først,
førend Reformationen har været anlagt« og lidt
senere »men ved Grevens Feide ... er Kirken med
en stor Deel af Byen ødelagt«.34 Hans nærmere
beskrivelser af omstændighederne ved Grevens
Fejde er lidt uklare, idet han – efter beskrivelsen
af indtagelsen af byen – skriver: »lod han [fjenden] den udplyndre og stikke i Brand, hvorved
Kirken, som der stod, undergik, og en stor Deel
af den øvrige Stad tillige tog Skade«.35 Pontoppidans beskrivelser byggede i det store og hele
på indberetningerne til generalmajor og hofbygmester Laurits de Thurah 1755. I Nyborgpræsten
Peter Schonnings indberetning til de Thurah
nævnes den ældre by ikke, men at ‘uden for byen

i Helgetofte har stået en kirke, som blev ødelagt
i reformationstiden, den blev kaldet Gammelkirken’.36
Pontoppidan omtaler endvidere bybrande, bl.a.
den ovenfor nævnte i 1400-tallet (jf. s. 821),27 og
det fremgår tydeligt af beskrivelsen, at han forudsætter, at det drejer sig om den ældre bydel.35 Han
antog, at byen da var større end senere, hvor den
var blevet begrænset af voldanlægget, og at ‘det
meste og anseligste’ af byen havde stået: »Norden
for Slottet, hvor nu Volde, Grave og FæstningsVerker ere anlagde, og strekker sig langs hen
imod den Nordre Dam, eller den nu brugelige
Odense Lande-Vey«.37
Pontoppidan anførte: »Det er beviisligt nok af
adskillige gamle Breve, at Stadens første og ældste
Kirke har staaet langt uden for Fæstnings-Verkerne i Helletofte, og at dens Præster og Værgere der
har boet«. Han antog, at det først var under Erik
Klippings efterfølger, at »Staden paa den Nordre
Side først har tiltaget i Bygning ...«.37
Der er stor sandsynlighed for, at nogen har fejllæst et dokument fra 1505, i hvilket kong Hans
mageskiftede nogle jorder: » ... forskrevne gamle
Kirkes Jord, som kaldes Helletofte« med sognepræsten og kirkeværgerne »til Gamle Kirke, uden
Nyborg Bye liggende« (s.d.).38 Det var således
jorderne og ikke kirken, der lå i Helletofte.
Man har på denne baggrund villet placere denne ældre by nord for Nyborg Slot i området, hvor
Nyborg Sygehus senere er bygget.39 Der er imidFig. 7. Prospekt af Nyborg. Kobberstik fra Peder
Hansen Resens Atlas Danicus, København o. 1677. I
KB. – View of Nyborg, c. 1677.
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Fig. 8. Kort over Nyborg Fæstning med bl.a. angivelse af »Armen Kircshof«. Af H. H. Scheel, 1722. Efter håndtegnet
kopi 1859. I NM. – Map of Nyborg fortress showing among other things the “churchyard of the poor”, 1722.

lertid ikke registreret arkæologiske spor af en bebyggelse endsige by eller kirke på dette sted.40
Der kendes ingen samtidige efterretninger om
denne ældre bys ødelæggelse under Grevens Fejde.
	I præsteindberetningerne til Ole Worm nævnes
kun, at der har været en ældre kirke (Gammelkirken, s.d.), men ikke noget om dens ødelæggelse.41
Resen henviser i beskrivelserne af flere fynske
byer til »Mindeværdige begivenheder i Nyborg«
i årene 1534 og 1535, men der er ikke anført
noget under Nyborg.42 Jf. ovenfor er Pontoppidan så vidt vides den første, der beskriver, at den
ældre by blev lagt i aske.35 Paludan Müllers gennemgang af hændelserne i Nyborg ved Grevens
Fejde omtaler ikke den ældre bydel.43 Den nyere litteratur har taget som givet, at bydelen med
kirke nedbrændte ved Grevens Fejde.44

Af beskrivelsen i ovennævnte mageskiftebrev
1505 fremgår, at der da næppe kan være en eksisterende by, som kirken lå i.
Den by, der voksede op i ly af borgen, og hvor
en kirke, Gammelkirken, blev anlagt, kan have
strakt sig over et større område, som blev reduceret, f.eks. da byen blev befæstet. Kirken har
opretholdt sin status som moderkirke, efter at
den højmiddelalderlige by havde fået sin kirke,
og endda efter at dennes efterfølger Vor Frue
Kirke (jf. s. 835 ff.) blev opført i sidste fjerdedel
af 1300-tallet, idet sidstnævnte i kilderne også
jævnlig omtales som kapel (jf. s. ndf.).
Dette er et fænomen, som vi kender en del
andre eksempler på, f.eks. fra Horsens, hvor den
ældste kirke, sognekirken Vor Frue, lå uden for
den senere by. O. 1225-50 opførtes en stor kirke,
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Fig. 9. Kort over Nyborg by og fæstning 1754. Håndkoloreret kort ved S. C. Gedde. I NM. – Map of Nyborg city
and fortress, 1754.

Skt. Ibs, midt i højmiddelalderbyen, men den
omtales blot som kapel. Som andre eksempler
kan f.eks. Kalundborg nævnes.45
Nyborg Slot, kongens tilstedeværelse og de man
ge vigtige møder, herunder Rigsforsamlingerne,
de senere såkaldte Danehoffer, der blev holdt her
fra 1200-tallet og indtil 1413, har naturligvis haft
stor betydning for byens udvikling.
På trods af Nyborgs store betydning i middelalderen, og i modsætning til mange andre købstæder, fik Nyborg aldrig et kloster. I en del af den
ældre litteratur fortælles, at dronning Margrete
grundlagde et kloster syd for kirken.46 Rigsråd
Torben Bille til Svanholm skænkede ifølge et brev
af 23. maj 1464 nogle gårde og jorder i Nyborg til
»Jomfru Marie brødres orden af Carmels Bjerg«
med det formål, at de skulle oprette et kloster på

en af de førnævnte gårde og jorder, som han havde
arvet efter Steen Basse.47 Det er tvivlsomt, om gaven overhovedet blev effektueret.48 Klostret blev i
alt fald ikke oprettet.49
Anneksforhold. Det er ikke muligt helt nøje at
udrede sogne- og anneksforholdene i og omkring Nyborg, men områdets ældste kirke må
være enten Gammelkirken eller Hjulby Kirke,
hvis sogne frem til reformationen udgjorde et
pastorat, og hvorunder Nyborg Vor Frue Kirke
længe må have ligget med status af kapel;50 således optræder betegnelsen Vor Frue Kapel i Nyborg 1504 i Dronning Christines hofholdningsregnskaber.51
1514 fik sognepræsten Peder Pedersen ‘i Nyborg’ dispensation til at besidde ‘denne kirke’ og
annekskirken i Hjulby.52 ‘Denne kirke’ må være
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Fig. 10. Prospekt af Nyborg by og fæstning 1754. Kobberstik ved J. J. Bruun. I NM. – View of Nyborg city and fortress,
1754.

Gammelkirken, idet den også optræder senere,
og i så fald nævnes Nyborg Vor Frue Kirke ikke,
fordi den da endnu kun var et kapel uden sogn.
Tilsvarende ses Vor Frue Kirke ikke i de følgende års kilder. 1518 fik Johannes Jespersen
præsentation til ‘kirken i Nyborg med dens annekser’, idet der igen må være tale om Gammelkirken med »annekset« Hjulby og – efter flertalsformen at dømme – mindst endnu et. Det drejer
sig efter al sandsynlighed om Vor Frue Kirke, der
åbenbart så småt var ved at få anerkendt sognerettigheder.53 Ved Johannes Jespersens død 1523
fik Jakob Knudsen udtrykkeligt præsentation til
Nyborg Gammelkirke og Hjulby, mens Vor Frue
Kirke stadig ikke rigtig optrådte, åbenbart fordi
den endnu havde en underordnet status.54 Fulde
sognerettigheder synes Nyborg Vor Frue Kirke
først at have fået 1528, da den ved Jakob Knudsens død blev annekteret til Gammelkirken, idet
Niels Pedersen fik præsentation også på »Vor
Frue Kapel«, dvs.Vor Frue Kirke.55
Først efter reformationen, 1555, blev forholdet, som i så mange købstæder, vendt om, så Vor
Frue Kirke blev hovedsognet, som menigheden
skulle søge til.56 Hjulby Kirke blev da nedrevet,57
mens Gammelkirken var forsvundet fra kilderne
og formodes nedlagt (jf. Gammelkirke, s.d.).

Præster i middelalderen. Der haves kendskab til
adskillige præster i tilknytning til Nyborg i middelalderen. Den tidligst kendte er Markvard (Mar
quardus), der optrådte som vidne i et dokument fra
1398.58 Han optrådte igen i et dokument i 1405
i forbindelse med, at noget gods blev skænket til
‘den hellige jomfru Marias Kirke, der nu er opført i
byen Nyborg’ (jf. s. 836).59 1412 nævnes Jens Sjundesen, provst i Assens og præst i Nyborg.60 27. maj
1442 var præsten Mads Ammundsen medunderskriver på et dokument,61 og 1466 gav paven sognepræsten ved Vor Frue Kirke i Nyborg, Amund
Jensen, tilladelse til at vælge en skriftefader, der
kunne give ham plenaraflad.62 Hans Svenssen nævnes som præst både 1472 og 1480.63 Peder Hordt
udstedte 1490 et brev,64 og nævnes endvidere i et
dokument sammen med Hans Thomsen, præst og
official i Nyborg, i 149165 samt i to dokumenter
1493.66 1514 nævnes sognepræsten i Nyborg Peder
Pedersen (jf. ovf.), og i 1518 nævnes Jens Jespersen
som Peder Pedersens efterfølger (jf. ovf.),67 ligesom
han nævnes i to dokumenter 1520.68 1523 fik Joakim Knudsen præsentation til Nyborg gamle kirke
og Hjulby efter Jens Jespersens død (jf. ovf.).69 Hans
efterfølger, Niels Pedersen, nævnes 152855 samt i
adskillige dokumenter i de følgende år, og var præst
til sin død 1557 (jf. †gravsten nr. 2).70
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Byen efter reformationen
Efter Grevens Fejde, hvor den middelalderlige
befæstning havde vist sin utilstrækkelighed, blev
et omfattende moderniseringsarbejde sat i gang
på såvel Nyborg Slot som på byens befæstning,
Christian III udså sig Nyborg som et af landets
støttepunkter, og der var endvidere tanker om at
gøre Nyborg til residensstad.71 Som den eneste
i det nuværende Danmark blev også selve byen
indbefattet i befæstningen, der i årene 1547-57
forsynedes med store jordvolde og rondeller.
Ydermere blev et nyt område, en del af den sumpede Svanedam, inddraget i byen og fik navnet
Nyenstad, der dog først bebyggedes væsentlig
senere. Det påbegyndte fæstningsarbejde blev
imidlertid aldrig færdiggjort, idet den nordlige og
vestlige del ikke blev forsynet med det planlagte
voldanlæg.
Af betydning for byens økonomi var, at Frederik II o. 1560 oprettede et toldsted i Nyborg
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for handelstrafikken, som nu også blev tilladt i
Storebælt og således skulle betale strømtold.72
Kongen gav o. 1580 byen den plads lige over
for slottet, som hans far, Christian III 1537 havde
anlagt som turneringsplads, til byens nye torv.73
Ved torvets østside opførtes o. 1585 et nyt rådhus,
hvortil kongen skænkede byggematerialer.74 Dette
danner stadig kernen i det nuværende, men senere
flere gange ombyggede, rådhus, og hvori der i øvrigt på bagsiden indgår dele af ældre bygninger.
Under Karl Gustav-krigene 1657-60 havde
svenskerne indtaget Nyborg, men blev besejret
i Slaget ved Nyborg 14. nov. 1659. Slottet var
efterfølgende i en miserabel forfatning.
For at hjælpe byen, som også blev meget ødelagt under Svenskekrigene, skænkede Frederik
III den 1661 privilegiet som stabelstad for Fyn,
dvs. at varer til og fra øen kun måtte gå over Nyborg.75 Privilegierne blev dog kun opretholdt i
en relativt kort årrække og mistede efterhånden
deres betydning.

Fig. 11. Prospekt af Nyborg. Efter DaAtlas 1767. I NM. – View of Nyborg, 1767.
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Byen i nyere tid
Efter enevældens indførelse 1660 mistede Nyborg Slot sin store betydning, idet det indtil da
havde været sæde for Nyborg Len med skiftende
lensmænd siddende på slottet. Det blev herefter
overladt til militæret, som hermed indledte en ny
æra for byen, idet Nyborg blev garnisonsby. De
indkaldte soldater boede ikke på en kaserne, men
var indlogerede hos byens borgere, hvilket var en
betydelig indtægtskilde for byen, indtil garnisonens flytning fra byen 1913.
Først i 1620’erne og især i 1660’erne renoveredes fæstningen som et fuldt udbygget bastionært
anlæg, der yderligere moderniseredes i 1700-tallet. Denne form havde den stort set til dens nedlæggelse i 1869. Man begyndte straks herefter at
sløjfe dele af voldene for at give den snævre by
muligheder for udvidelse, men den lokale veneration fik arbejdet standset, så store dele af fæstningen er stadig bevaret med såvel volde og grave
som Landporten fra 1666.76
Ud over den ovenfor omtalte brand i 1400-tallet haves kendskab til flere bybrande, herunder
én kort før 1641, hvor præstens bolig brændte,
og hvor en del af præstekaldets dokumenter blev
ødelagt. To store brande hærgede byen i den senere del af 1700-tallet. En brand omkring torvet
1796 ødelagde en del huse syd herfor, og især den
seneste storbrand 11. sept. 1797 raserede en meget stor del af byen.77 Ca. 140 gårde, dvs. omtrent
halvdelen af byen, blev lagt øde. Byen blev dog
hurtigt genopbygget, gaderne i det nedbrændte
område blev gjort bredere med »knækkede« hushjørner, og en række meget fine, velbevarede nyklassicistiske huse er fra denne periode.78
Den middelalderlige bys struktur er velbevaret med stort set intakt gadenet, dog skete der et
voldsomt gadegennembrud i 1936, idet Adelgade
fra havnen blev ført nordpå i det, der nu er Gammeltorv vest for kirken og længere nordpå hedder Baggersgade, hvorved en lang række huse i
området blev nedrevet.
Da garnisonen, som havde haft stor økonomisk
betydning for mange af byens borgere, 1913 blev
flyttet fra byen, fik denne i stedet bl.a. Statsfængslet som erstatning for de tabte arbejdspladser. Ny-

borgs gamle næringsvej, som havde været handel
og søfart, havde fortsat stor betydning, men blev
nu suppleret af lidt industri, bl.a. et jernstøberi.
Nyborgs placering som trafikknudepunkt med
jernbane og med færgefart til Sjælland har haft
stor betydning for byens nyere udvikling, men
dette har naturligvis ændret sig, efter at den faste
forbindelse over Storebælt er etableret med jernbaneforbindelsen 1997 og motorvejsbroen 1998.
Kirker, kapeller og hospital
Ud over †Gammelkirken (s.d.), †Hjulby Kirke (s.d.),
†Kapel på Nyborg Slot (s.d.) og Vor Frue Kirke med
dens forgænger (s. 835 ff.) blev der i 1604 opført et †kapel eller en kirke (s.d.) uden for byen.79
Kapellet blev dog allerede 1665 af Frederik III
beordret nedrevet igen, da det lå i vejen for fæstningens udbygning.80
Hjulby fik 1883 en ny kirke (s.d.). I Nyborg
Statsfængsel har der siden opførelsen 1913 været
en kirke (s.d.); den nuværende, Steensgårds Kirke,
som er den femte, er indviet 2004. Den katolske
menighed i Nyborg havde fra 1907 et kapel i byen,
og i 1928 blev den nuværende kirke, Stella Maris
Kirke, opført (s.d.). På Hotel Nyborg Strand opførtes i 1913 et mødehus, der 1936 fik en korbygning
og blev indviet som kirkesal, †Hermon (s.d.).
Der kan have eksisteret et Johannes Døbers Kapel i Nyborg i 1520’erne, idet der i Varberg Kirke
i Halland findes en alterkalk, som ifølge indskrift
under fodpladen var udført 152.(?) på foranledning af broder Christiern i Antvorskov Kloster til
brug i Johannes Døbers Kapel i Nyborg. I SvK
(181, 81 ff.) argumenteres for, at kalken allerede
kan være kommet til Varberg i forbindelse med
generobringen af Varberg Slot 1569. Dermed kan
klenodiet have været en del af det efterreformatoriske konfiskerede kirkegods, og således ikke som
ofte fremført et krigsbytte fra Svenskekrigene.81
En beslægtet *kalk fra †Antvorskov Klosterkirke
(DK Sorø 616 f.) findes i Nationalmuseet (NM
inv.nr. 18172). Om dette kapel var knyttet til kirken eller en anden af byens institutioner, er uvist.
	Resen, Fyn nævner et hospital, »Byens hospital
er lille og ligner andre mindre byers«, men der
haves ikke yderligere oplysninger om dette.82
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Kirkegårde
Der har i den tidlige middelalder været en kirkegård ved Gammelkirken (s.d.). Efter at der i den senere by var anlagt en kirke, blev der sandsynligvis
også her anlagt en kirkegård, der imidlertid ikke
var ret stor (jf. s. 845).
	En ny kirkegård ved Kronprinsensgade, benævnt
Assistenskirkegården (nu Nyborg Kirkegård), blev
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1816 anlagt som en udvidelse mod syd af den i
alt fald fra 1600-tallet kendte kirkegård,77 og 1928
blev endnu en kirkegård anlagt i den nordlige udkant af byen langs Odense Landevej (nu Nyborg
Assistenskirkegård).
Ved nedlæggelse af gasrør i Torvegade tæt på
dens udløb i Nørre Voldgade fandtes 1956 et skelet i ca. 1 m’s dybde.83 Der haves ikke oplysninger
om nogen kirkegård i området.

Fig. 12. Kort over Nyborg, 1860. 1:10.000. Trap, 1. udg. – Map of Nyborg, 1860.
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Fig. 13. Oversigtskort over Nyborg. 1:20.000. 1.Vor Frue Kirke. 2. Steensgårds Kirke. 3. Stella Maris Kirke. 4. Nyborg
Kirkegård (tidl. Assistenskirkegården eller Gl. Kirkegård). 5. Nyborg Assistenskirkegård (tidl. Ny Kirkegård. 6. †Gammelkirken. 7. †Kapel på Nyborg Slot. 8. †Kapel. 9. Hermon, †kirkesal på Hotel Nyborg Strand. Tegnet af Merete
Rude 2014 og redigeret af Mogens Vedsø 2015, på grundlag af kort fra Nyborg Kommune, udarbejdet af Geofyn. –
Map of Nyborg. 1. Church of Our Lady. 2. Steensgårds Church. 3. Stella Maris Church. 4. Nyborg Cemetery (formerly Assistenskirkegården or the ‘Old Churchyard’). 5. Nyborg Assistenskirkegård (formerly the ‘New Churchyard’). 6. †Gammelkirken (‘The
Old Church’). 7. †Chapel at Nyborg Castle. 8. †Chapel. 9. ‘Hermon’, †church hall at Hotel Nyborg Strand.
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THE CHURCHES IN NYBORG
Nyborg lies protected by the peninsula Østerø
on the east coast of the island of Funen, where
the Great Belt is narrowest. Ever since prehistoric
times this has been an important crossing point
and in the hinterland several archaeological finds
show that there has been a high concentration of
trade and crafts there.The crossing over the Great
Belt is still important, inasmuch as since 1997 a
regular railway connection, and since 1998 a motorway bridge, have linked Funen with Zealand.
The place-name Nyborg, the last part of which
simply means ‘castle’, refers to the city’s castle of
the same name.Whether the first element should
be understood to mean this was a ‘new’ castle
succeeding an old castle at the site or a different
castle, for example Gammelborg (Old Castle) at
Vindinge, has not been clarified.
The name Nyborg appears for the first time in
a document from 1193, in which King Knud VI
affirms the privileges of the Odense Skt. Knud
Monastery. Similar charters are known from 1180
and 1183, when they were signed at Hjulby, where
the King had a manor. Nyborg as a Royal castle is
thus presumed to have been established between
1183 and 1193.
Nyborg is mentioned in most historical works
as one of the defensive works of Valdemar the
Great, with the purpose – together with the
tower on the island of Sprogø and Tårnborg at
Korsør – of safeguarding the Great Belt and affording protection against the Wends, with whom
Valdemar was at war.
Nyborg Castle, the presence of the King, and
the many important meetings, including the
national assemblies, the later so-called Danehoffer, which were held there from the 1200s until
1413, were of course of great importance to the
development of the city. At Nyborg Castle there
was a †chapel.
When the city was founded is difficult to determine, but it is thought to have been one of
the new city foundations of the 13th century.
Archaeological investigations in the present-day
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city have demonstrated buildings dating back to
the 1300s and possibly also to the 1200s.The fortification of the town is at all events known from
the 1400s, as the moat and planks of the city are
mentioned then.
	In the Early Middle Ages the city presumably
extended over a larger area than later, when it was
fortified. Outside the fortified High Medieval city
there is a church, †Gammelkirken (Old Church).
This church maintained its status as the parent
church after the High Medieval city had acquired
its church, and even after the latter’s successor,Vor
Frue Kirke (the Church of Our Lady), was built
in the last quarter of the fourteenth century, inasmuch as the sources also regularly call the last of
these a ‘chapel’. The Old Church was moreover
the parent church of †Hjulby Church outside the
city. The latter was closed down in 1555.
The medieval city was oriented with east-westrunning main streets linked by north-south-running transverse streets. The street network has to
a great extent been preserved.The medieval market place of the city lay north west of the church
(the present Gammeltorv – Old Market – is west
of the church) until c. 1580, when King Frederik
II granted the city the square directly opposite
the castle, which his father, Christian III, had established as a tiltyard, as its new market place.
As a result of a misreading of a document from
1505, which mentions certain lands belonging to
Gammelkirken outside the city, this church has
been mistakenly located in the older literature,
since it is the lands, not the church, that are mentioned in the document as being at Helletofte.
The church was just outside the later ‘Land Gate’.
Its churchyard was still in use after the closure
of the church shortly after the Reformation, and
in the churchyard in 1604 a †chapel was built
which, because of the expansion of the fortifications, was demolished again as early as 1665. The
churchyard with its extensions is still in use as
Nyborg Cemetery (formerly Gammel Kirkegård
or Assistenskirkegården). The churchyard around
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the Church of Our Lady was originally – before
an expansion to almost twice the size in 1744 –
very small, so there would still have been a need
for the churchyard outside the city.
Despite the great importance of Nyborg in the
Middle Ages, unlike many other royal boroughs,
it never had a monastery.
After the civil war of 1534-36,when the medieval fortress had demonstrated its inadequacy, a major modernization effort was initiated at both Nyborg Castle and the city fortifications. King Christian III singled out Nyborg as one of the country’s
strongpoints, and there were even ideas of making
Nyborg a royal seat. The city is the only one in
present-day Denmark to have been incorporated
within the fortifications, which were furnished in
1547-57 with large ramparts and roundels. Importantly for the economy of the city, around 1560
Frederik II established a custom house in Nyborg
for merchant shipping, which was now also permitted in the Great Belt and thus had to pay ‘Belt
dues’.
During the Karl Gustav Wars of 1657-60 the
Swedes had occupied Nyborg, but were defeated
at the Battle of Nyborg on 14 November 1659.
After this the castle was in a wretched condition.
Not until the 1620s, and especially in the
1660s, was the fortress renovated as a fully bastioned complex, which was further modernized
in the eighteenth century.
With the advent of Absolutism in 1660 Nyborg Castle lost its great significance – until then
it had been the Nyborg provincial seat. After this
it was transferred to the military and Nyborg be-

came a garrison town, which it remained until
the departure of the garrison from the city in
1913.
The fortress was shut down in 1869; the demolition of parts of the ramparts was begun immediately afterwards to give the narrow town room
for expansion, but local veneration for the castle
was able to put a stop to the work. Large parts of
the fortress are thus still preserved with ramparts,
bastions and moats as well as the Land Gate from
1666.
Nyborg has also been ravaged by a number of
fires. We have knowledge of one in the 1400s, after which the city was granted tax exemption for
40 years. In 1641 part of the city burned down,
as it also did in 1796. The latest major fire, on 11
September 1797, levelled much of the city. About
140 houses, that is around half of the city, were
devastated. However, the city was quickly rebuilt,
the streets in the burnt-down area were widened,
and a number of very fine Neoclassicist houses
are from this period.
	In more recent times further churches have
been built. In 1883 Hjulby was given a new
church. In the Nyborg State Prison there has
been a church since it was built in 1913; the present Steensgårds Church, which is the fifth, was
consecrated in 2004. From 1907 on the Catholic
community in Nyborg had a chapel in the city,
and in 1928 the present Stella Maris Church was
built. At Hotel Nyborg Strand a meeting-house
‘Hermon’ was built in 1913. In 1936 a chancel
was added and the building was consecrated as a
church.
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Fig. 1. »Fæstningen Nyborg seet fra en Bakke i Dyrehaugen«. Malet af P. Pedersen 1846. I Østfyns Museer. – “The
Nyborg fortress seen from a hill in the Deer Park”.

Vor Frue Kirke
NYBORG
Noter s. 1183
Historisk indledning. Kirken ligger på et relativt højt
punkt i den middelalderlige bys østlige del. Nordvest for kirken var byens oprindelige torv, som –
efter at Frederik II o. 1580 havde overdraget den
af Christian III anlagte turneringsplads ved slottet
til byen som nyt torv – fik betegnelsen Gammeltorv. Syd for kirken løber Korsbrødregade, som
tidligere var den østligste del af Søndergade (nu
Kongensgade), og på sin sydside har bl.a. præste-

gården (s. 851) og Korsbrødregården (s. 859).Vest
for kirken løb Vestre Kirkestræde, og herfra mod
syd løb Færgestræde, nu Adelgade, ned mod stranden og mod nord Nordre Kirkegade eller -stræde.
Mod voldgraven i øst lå en grund, der senere indlemmedes i kirkegården (jf. s. 845), og mod sydøst
afgrænsedes kirkens område af den middelalderlige voldgrav (Byens Rende, Rosenbækken), som
svarer omtrent til nuværende Skippergades forløb
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Fig. 2. Indrammet dokument med indsat plan af præstegården (fig. 19, s. 858), oversigtsplan af kirkegården omkring
Vor Frue Kirke (fig. 6, s. 844) samt dokument om præstegårdens istandsættelse ved Peder Schonning, o. 1750. Ledsagende tekster ved T. Løgstrup 1909. I Nyborg Provstikontor. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Framed document with
inserted plan of vicarage (fig. 19), overview plan of the churchyard around the Church of Our Lady (fig. 6) and document about
the refurbishing of the vicarage by Peder Schonning, c. 1750. Accompanying texts by T. Løgstrup, 1909.

(jf. fig. 6, se dog ndf. s. 844). Øst og sydøst herfor
var et sumpet område, der blev inddraget i byen
ved Christian III’s befæstning (jf. s. 827).
	Traditionen vil vide, at dronning Margrete
skulle have grundlagt kirken 1388.1 Dateringen
henføres sædvanligvis til opførelsen af kirkens
skib. Kirken nævnes imidlertid ikke i et dokument fra 27. aug. 1401, hvor Erik af Pommern
stadfæstede dronning Margretes donationer af
jordegods til kirker og klostre.2
Kirken nævnes første gang i 1405, idet Sabel
Kerkensdorp ved et gavebrev skænkede en del
gods til kirken. Markvard, som er den tidligst
kendte præst i Nyborg (jf. s. 826), skulle indløse
dette gods ‘til den hellige jomfru Marias kirke,
der nu er opført i byen Nyborg’ og mod at holde
tre ugentlige messer.3 1412 bekræftedes gaven
på Vindinge Herredsting; dog er gavens indhold
ikke helt identisk i de to breve.4

Højkoret blev indviet 1428: ‘I Nyborg blev koret i kirken indviet til ære for den store jomfrumoder og Gertrud og andre himmelske jomfruer
af biskop Navne af Odense’.5 Om kirkens †forgænger, se s. 879 ff.
Hvilken status kirken, der (jf. s. 825 f.) i flere
middelalderlige kilder omtales som kapel, oprindelig har haft, kan ikke afklares, men i alt fald fra
1405 har den egen præst (jf. ovf.)
Ejendomme. Kirken har i lighed med de fleste
købstadskirker haft betydelige jordbesiddelser, dels
grunde og ejendomme i byen, dels i omegnen.
I 1445 skænkede Christoffer af Bayern Vor
Frue Kirke den grund, som kirkens teglgård stod
på.6 1473 pantsatte Christian I »vor och Kronens
Ø Vresen« til Nyborg Kirke. Dog skulle han selv
beholde eventuelle vrag.7 Hertil lå den indtil
1529, da Frederik I gav Johan Friis tilladelse til at
indløse den. 8 1480 tilskødede Axel Laugesen til
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Fig. 3. Prospekt af Korsbrødregården med kirken i baggrunden set fra sydvest. Kobberstik efter tegning af Poul Isac
Grønvold 1749. I NM. – View of Korsbrødregården with the church in the background, seen from the south west.

Clausholm to gårde i Nærå og en gård i Årslev
til »Jomfru Mariæ Vicarie, i hendes Capell i Nyborg«,9 og 1491 tilskødede Hans Friis to gårde i
Tårup til kirken.10 1523 fik Hans Brock brev på
en Vor Frue Kapels gård i Nyborg, i hvilken han
selv boede, mod at bygge og forbedre den samt
at give Vor Frue Kapel den årlige rente.11 1525
skænkede Hans Bille en gård og grund i Nyborg
til Vor Frue Kirke, mod at alle peblinge efter hver
aftensang skulle synge Gaude Maria.12 Frederik I
tillod 12. juli 1532 et mageskifte mellem en Vor
Frue Kirke i Nyborg tilhørende gård i Hjulby
med en anden gård, som lå til præsten, Niels Pedersen.13 1539 gav Christian III en forordning,
efter hvilken Nyborg Kirke skulle beholde alt
»det Gods og Land-Gods, som ligger til Nyborg
Kirke«,14 1549 gav han Per Rasmussen og Anne
Rasmusdatter, Rasmus Skrivers børn, som havde
haft en Vor Frue Kirkes jord i leje, som de nu havde overladt til kongen, en anden ‘Vor Frue Kirkes
jord sammesteds med en stuelænge og ladehus i
Nørregade mod at opbygge og forbedre samme

gård med god købstadsbygning samt årligt yde til
Vor Frue Kirke … 4 mark danske penge’,15 og
8. april 1555 gav samme konge Vor Frue Kirke
i Nyborg nogle gårde og jorder, der tidligere var
givet til Kalentegildet i Nyborg, men hvis rente
senere havde været oppebåret andetsteds. Dette
skulle nu anvendes til kirken og skolens behov.16
Kirkens regnskabsbøger er bevaret fra 1654 med
detaljerede oplysninger om indtægter og udgifter.
Af og til giver bøgerne også indblik i livet i og omkring kirken: 1669 fik en bogbinder tilladelse til at
sælge bøger i kirken, således som det også kendes
fra andre købstadskirker.17 I 1670’erne er der bogført indtægter for udlejning af alterlysene i forbindelse med begravelser.18 1734 havde kirken udgifter til øl og akvavit, som blytækker Johan Philip
Becker fra Odense, hans svend og stadsmusikanten
drak, da taget på tårnet blev repareret. 1746 blev
inventaret forsynet med sørgeflor i anledning af
Christian VI’s død; året efter blev stadsmusikanten
til gengæld betalt for »Instrumental Musique« i kirketårnet på dagen for FrederikV’s salvingsfest. Efter
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den voldsomme bybrand 1797 (jf. s. 828) udbetalte
kirken penge til den mand, der gav kirkens bønder besked om at deltage i bekæmpelsen af ilden,
samt til folk under kaptajn Harboe, ‘der var med
til at redde kirken’.18 I begyndelsen af 1800-tallet opbevaredes udstyr til kanonbådene i kirken.19
Det påhvilede kirken at vedligeholde latinskolens bygning (s. 868 ff.). Kirken varetog også vedligeholdelsen af præstegården (s. 851 ff.), kapellanboligen (s. 876) og klokkerboligen, indtil disse blev
overladt til de pågældende embedshavere i 1741.20
Fra 1670 indeholder fortegnelserne over kirkens
inventarium også lister over løsøret i de pågældende bygninger, ligesom man i regnskaberne kan
finde oplysninger om udgifter til ombygninger,
reparationer og indkøb dertil; bl.a. blev der opført
en skorsten på skolen 1669, og 1703-04 bekostede
kirken indkøbet af en basun til skolen.21 Endvidere afholdt kirken lønudgifterne til en lang række
embeder, bl.a. bælgtræder, klokker og kapellan.22
Særlige gudstjenesteskikke m.m. Angivelig skal
der i en periode have været afholdt skole i sydsidens kapeller.23 Jacob Madsen fortæller, at han
2. juli 1592 skrev til borgmester og råd, at »den
Bre[nd]uin Skenk, der brugis, nar Brudfolck vies
til Froprædiken, saa nar Barszelquinder gaar i kirken, maa afskaffis«.24
	Efter Slaget ved Nyborg 14. nov. 1659, hvor det
lykkedes Danmark med hjælp fra udenlandske
lejetropper at slå svenskerne, besluttede Frederik
III, at man årligt 14. nov. skulle helligholde sejren
ved læsning af tekster, bønner ‘och andre gudelige
øffuelser’, såvel som spille musik og ringe med
klokkerne.25 Man havde da allerede Helligtrekongers dag (6. jan.) 1660 holdt taksigelse for sejren.26 Traditionen blev opretholdt, indtil Frederik
V’s datter, Sophie Magdalene, blev trolovet med
den svenske tronfølger, den senere Gustav III, idet
kongen, Christian VII, 21. nov. 1766 ophævede
den, dog således, at præsten søndagen efter den
14. nov. fremdeles skulle takke Gud for sejren.27
Anneksforhold. Jf. s. 825 f.
Patronatsretten lå såvel i middelalderen som senere som vanlig hos kongen.28
Fra 1639 findes et kaldsbrev, givet af borgerskab og råd,29 og i 1665 gav Frederik III præsident, borgmester og råd direktion over deres

sognekirke, hvilket må betyde, at de i økonomisk
henseende fik råderet over den, mens patronatsretten forblev hos kongen.30
Arkæologiske undersøgelser. I forbindelse med restaureringer af præstegården og Korsbrødregården
blev der i 1996 foretaget arkæologiske undersøgelser omkring disse (jf. s. 845), og således også mellem kirken og de nævnte bygninger. Her fandtes
grave, som efter det foreliggende kan dateres til
1700-tallet.31 På den nedlagte kirkegårds østlige del
blev området undersøgt i 2008 i forbindelse med
fjernelse af et beskyttelsesrum. Ud over et kampestensfundament langs den eksisterende kirkegårdsmur i syd blev der kun fundet omlejret gravmateriale.32 Der er kun foretaget ganske få undersøgelser omkring selve kirken, primært i forbindelse
med dræning og kloakering, og der er kun fundet
enkelte skeletdele.32 I forbindelse med den seneste
restaurering 1971-72 (jf. s. 933 ff.) fandtes nogle
genstande ved harpning inde i kirken.33
Mønter. I forbindelse med arkæologiske undersøgelser i kirken og som løsfund er der fundet en
del mønter fra middelalderen og frem til 1800-tallet. Langt størstedelen er dog eftermiddelalderlige.
Den ældste mønt er en hulpenning fra o. 1400.34
Sagn. Af præsteindberetningen til Ole Worm
fremgår, at dronning Margrete skulle have givet
Gud det løfte, at hvis hun kunne overvinde kong
Albreckt, ville hun bygge ham et kapel til ære, hvis
lige ikke skulle findes i Danmark.35 I det meste af
den ældre litteratur om Nyborg Vor Frue Kirke
står dronning Margrete derfor som grundlægger.36
Der ringes stadig med en kirkeklokke hver aften klokken kvart i ti. Ringningen kaldes svenskerringningen, idet skikken ifølge traditionen
skal stamme fra den svenske belejring af Nyborg
1659.37 Den er dog snarest et levn fra fæstningstiden, da byens porte lukkedes klokken 10.38
	Til Nyborg og Nyborg Kirke skal der knytte
sig sagnet om Skt. Jørgen og dragen, idet denne
skulle have opholdt sig i et tempel ved Nyborg,
hvorfra den hver dag krævede sine ofre, indtil Skt.
Jørgen slog den ihjel. Thiele henviser også til en
af kirkeklokkerne, hvorpå Skt. Jørgens kamp med
dragen skulle være afbildet.39 Der kendes dog ingen klokke med afbildning af ovenstående (jf. s.
1043 ff.). Ligeledes skal sagnet om Cypriani bog
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Fig. 4. Prospekt og plan af Nyborg by og fæstning i Nyborg Stads Spejl o. 1750. I KB. – View and plan of Nyborg city
and fortress c. 1750.

– hvis ejer aldrig skal mangle penge, er i stand til at
læse fanden både til og fra sig og ikke kan skades

af nogen, end ikke djævelen – knyttes til Nyborg.
En præst, Hr. Niels, skal have købt den.40
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Fig. 5. Oversigtsplan. 1:800. Målt og tegnet af V. Tvede 1870. I kirkens arkiv. – General plan.

†Middelalderlige altre
og kapeller
Der foreligger skriftlige oplysninger fra senmiddelalderen og tiden umiddelbart efter reformationen om to kapeller og en række alterstiftelser
ud over højalteret. Et Andreas’ Alter nævnes 1480
(jf. ndf.), og 11 andre altre og deres årlige indtægter er i en liste fra 1537 eller kort derefter.41 Jacob
Madsen skrev 1588, at der stadig da »Er 2 Alterer
udj (vden Høyalteret); skal neder brydis«,42 i præsteindberetningen til Ole Worm står, at der har
været 13 altre foruden højalteret,35 mens Pontop-

pidan blot nævner fire altre ud over højalteret.43
Nedenfor identificeres 12 altre.44
	Et kapel på kirkens nordside, der senere blev
inkorporeret i et ydre nordre sideskib, samt tre
sammenbyggede kapeller på skibets sydside blev
nedrevet i forbindelse med Tvedes ombygning
af kirken 1870-71 (jf. s. 929 ff.). Sydkapellernes
oprindelige dedikationer er vanskelige at fastslå.
Sognepræst T. Løgstrup, der henviser til lokalhistorikeren Fr. E. Crone, identificerer det østligste
med »Det danske Kapel«, det midterste med Steen
Basses Kapel og det vestligste med Skt. Gertruds
Kapel.45 Der haves dog ikke sikre kildemæssige
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belæg herfor. Fra midten af 1600-tallet optræder
kun betegnelsen Skt. Gertruds Kapel i forbindelse
med en række begravelser her (jf. ndf.).
Kirken kan dog have haft flere altre, som vi
ikke har noget kendskab til. Det ældst kendte og
vistnok også det rigeste var Skt. Gertruds Alter
(s.d.), som var tilknyttet byens Skt. Gertrudsgilde.46 Det næstrigeste synes at være Kalentealteret (s.d.), som var tilknyttet Kalentegildet, men
som dog først kendes fra ovennævnte liste fra o.
1537.47 Også Højalteret eller Vor Frue Alter (s.d.),
Skt. Olafs Alter (s.d.), Skt. Nikolajs Alter (s.d.),
og det Saltenseeske Alter (s.d.) synes også at være
beriget med meget gods.
Det ser ud, som om Nyborg Slot og dets hof
har haft stor betydning for donationerne til altrene, idet de fleste messestiftere havde tilknytning
til hoffet modsat f.eks. Svendborg, hvor de fleste
altre synes at have haft tilknytning til købmændenes og håndværkernes gilder.48
Højalteret er, ligesom kirken, indviet til Vor Frue.
1428 blev kirkens kor indviet til ære for den store
jomfru og Gertrud og andre himmelske jomfruer
af biskop Navne (jf. s. 836).49 I ovennævnte liste
fra o. 1537 er formuen angivet at være tre gårde,
residens og en øde jord, mens renten opgøres til
7 pd. byg m.m. samt 4 mark. 1480 skænkede Axel
Laugesen noget gods til »Vor Frue Capell og Vikarie«.50
Skt. Andreas’ Alter nævnes i en afskrift af et dokument fra 1480, hvor vicarius til alteret var medunderskriver. Der haves ikke andre oplysninger
om alteret, jf. også s. 944.51
Skt. Annes Alter. Tidligste omtale kendes fra 1500,
da en Jens Petersen »altarista altaris s. Anne in
collegiata ecclesia b Mare virgines« (alterpræst
ved den hellige Annas alter i den hellige jomfru
Marias collegiatkirke) i Nyborg fik tilladelse til
at lade sig indvie til de gejstlige grader af en hvilken som helst biskop ved kurien.52 Alteret skulle
angivelig være stiftet af Christian I, der henlagde
gods i Ullerslev og Fløjstrup hertil, hvilket sidste
1517 ombyttedes med gods i Avnslev.53 25. juli
1532 nævnes en Laurids Pedersen, præst og vikar
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til Skt. Annes Alter i Vor Frue Kapel i Nyborg.
Han meddelte, at hans broder, Rasmus Pedersen,
havde overtaget alterets øde gård i byen mod en
årlig afgift på 4 mark danske.54 12. aug. 1532 blev
et åbent brev, beseglet af Laurids Pedersen om
overdragelsen, bekræftet af kongen, mod at han
til evig tid årlig skulle give 4 mark danske til Skt.
Annes Alter og holde gården ved lige.55 Skt. Annes Alter er ikke nævnt i listen fra o. 1537 (jf.
note 41), men 1546 nævnes det igen, da Birgitte
Hollænders, borgerske i Nyborg, fik stadfæstelse
på et åbent, beseglet brev, vedrørende en jord i
‘den nørre gade østen næst Calenthehuset’, som
hendes husbond Hans Clausen havde bebygget,
og som Laurids Pedersen og følgende kapellaner
til Skt. Annes Alter havde tilskødet ham, mod
at han og hans arvinger årlig skulle give 2 mark
danske deraf til alteret og ej afhænde jorden eller
bygningen til nogen anden end til samme alter.56
Skt. Erasmus’ Alter. Kendes kun fra ovennævnte
liste fra o. 1537.47
Skt. Gertruds Kapel nævnes første gang 1412,
da dets forstander forpligtede sig til at holde en
lampe ved lige i kapellet, til hvilket var foræret
en gård i Nyborg.57 Det var tilknyttet byens Skt.
Gertrudsgilde.58 Dets placering kendes ikke, men
betegnelsen anvendtes i alt fald fra midten af
1600-tallet for de tre sammenslåede kapeller på
skibets sydside (jf. s. 882 ff.). Efter Frederik II’s
fundats af 15. juni 1572 fik Vor Frue Kirke to gårde i Aunslev, en gård i Refsvindinge og to gårde
i Nyborg, hvilke tidligere havde ligget til byens
Skt. Gertruds Gilde; dog skulle kirken årlig uddele 3000 bagerbrød, to sider flæsk og en tønde øl
til fattige peblinge og folk i byen.59 Af kirkeregnskaber fra 1700-tallet fremgår, at almissen uddeltes
Helligtrekongersaften (5. jan.) i Skt. Gertruds Kapel.18 Ved udgangen af århundredet blev almissen
udbetalt i penge, fordelt mellem skolens rektor,
der skulle have 3 rigsdaler 3 mark, og de fattiges
forstander, der modtog 6 rigsdaler 4 mark.60
Skt. Gertruds Alter, der må formodes at have ligget i Skt. Gertruds Kapel, er nævnt i alterlisten
fra o. 1537, hvor dets rente angives til 12 mark,
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2½ pund 4 skæpper byg, og kendes desuden fra
en lang række eftermiddelalderlige kilder.47 1546
var en trætte mellem Peder Norby og Hans Bagger, borgmester i Nyborg, om en gård, der lå til
Skt. Gertruds Alter,61 og 1549 omtales »en vor
og kronens jord«, som lå til Skt. Gertruds Alter.62
Skt. Hans’ Alter. Kendes kun fra præsteindberetningerne til Ole Worm, hvor messeklokkespiret (jf. s. 906 ff.) omtales: »noch itt lidet klocke
thorn paa den østre ende, som hun loed kalde
S. Hansis spier for S. Hansis alter stoed derunder
i Kircken«.63 Det kan forstås således, at højalteret har været placeret så langt fremme i koret, at
der såvel var passage som plads til et sidealter bag
det. Det nedenfor nævnte Kalentealters fravær i
kilderne før 1537 skyldes sandsynligvis, at alteret
da har været kaldt ved et helgennavn og således
var identisk med et af de øvrige altre. Da præstegildernes altre ofte var indviet til Skt. Hans,
er der stor sandsynlighed for, at der er tale om
dette alter.
Hellig Kors’ Alter. Kendes kun fra ovennævnte liste
fra o. 1537, hvor dets indtægt var 2 mark jordskyld.47
Skt. Jørgens Alter. Kendes kun fra ovennævnte liste
fra o. 1537.47
Kalentealteret, sandsynligvis identisk med Skt. Hans’
Alter, jf. ovf. Alterets fravær i kilderne før 1537
skyldes sandsynligvis, at det da har været kaldt
ved et helgennavn. Efter reformationen var det
kun dets indtægter, der var relevante.
Alteret nævnes i ovennævnte liste fra o. 1537,
hvor dets rente angives til 8 pd. 6 skæpper byg
m.m. samt 21 mark og 32½ skæpper byg.47 På
trods af, at alteret tilsyneladende var beriget med
meget gods, optræder det ikke i de skriftlige kilder fra middelalderen.
13. marts 1538 indgik Niels Lange, høvedsmand på Nyborg Slot, og superintendenten Jørgen Jensen med flere en kontrakt med Kalentebrødrene om en årlig løn til en præst i Nyborg.64
18. februar 1555 besluttede Christian III, at en
del kalentegods i Nyborg, som han erfarede sta-

dig brugtes til Kalentegildet, nu i stedet skulle
anvendes til »predicke stollen eller till skollenn«.65
8. april gjorde han derfor vitterligt, at det gods,
som tidligere var givet til Kalentegildet i Nyborg
for messer og anden gudstjeneste, der nu var aflagt, fremtidig skulle bestyres af kirkeværgerne
sammesteds, der skulle anvende den årlige rente
deraf til kirkens eller skolens behov.66 Samme dag
udstedte han et gavebrev til Vor Frue Kirke i Nyborg på en del gårde: fem gårde sammesteds med
nogle markjorder i Humlevænget uden for byen,
en gård i Lamdrup, to gårde i Aunslev og en gård
i Ullerslev. Disse havde alle været givet til Kalentegildet i Nyborg, men renten heraf havde senere
været oppebåret andetsteds.16
I præsteindberetningen til Ole Worm fortælles,
at »… mange adelßpersoner gafffue sig hiid ind
i Nyborrige at boe och loede sig kalde calentebrødre. Mange andre adelßpesoner och prester
som boede lenger vde paa landet kom hiid thill
byen fire gange om aaret af holde huer gangh it
calent gilde. Der disße adelspersoner och calentbrødre, som boede her i byenn, døde, gaffue de
deriß residenzer thill kircken, som kircke werie
siden solde. Men dogh gaar der aarligen forschylld aff samme gaarde och grunde thill kircken«.63
	En kalentegård eller et kalentehus i Nørregade
nævnes i flere kilder, herunder, som stedsangivelse,
i den under Skt. Annes Alter nævnte sag fra 1546
(jf. ovf.), og 21. juni 1551 fik Mikkel Brockenhuus for sin gård og grund, som han havde udlagt
til et nyt marked, i stedet en gård i Nørregade i
Nyborg, kaldet den store Kalentegård.67 Det fredede hus Torvet 3, opført o. 1800 over en delvis
bevaret middelalderlig kælder, kaldes stadig Kalentegården.
Skt. Kathrines Alter. Ældst kendte omtale er i alterlisten o. 1537,47 hvor dets indtægt er opgjort til
9 pd. 6 skæpper byg m.m. samt 13½ mark m.m.
Det nævnes endvidere i et retterting fra 15. juni
1582 vedrørende noget vikariegods.68
Kristi Legemes Alter. Kendes kun fra ovennævnte
liste fra o. 1537, hvor dets indtægt er 5½ mark
jordskyld.47
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Skt. Nikolajs Alter. Kendes fra ovennævnte liste fra
o. 1537, hvor formuen er opgjort til 4 gårde, og
dets rente er 13 pd. byg m.m.47 1554 var Hr. Niels,
sognepræst i Vindinge og vikar til Skt. Nikolaj Alter i Vor Frue Kapel, død og tjenesten ved alteret
nedlagt. Giveren, Johan Friis til Hesselager, besluttede, at indtægten til alteret (nemlig den visse
rente af 4 gårde) herefter skulle bruges til skolemesterens ophold i Nyborg og Svendborg, således
at skolemesteren i Nyborg fik de to gårde.69
Skt. Olafs Alter. Nævnes 1466, hvor »… Axell
Walckendorp hagde pressenteret en vedt naffn
mester Claus Andersskæpper preer wti Dallum till
samme for’ne sancti Olaui alther effther en wedt
naffn her Andmundt, som thet nest for hannom
hagdtt haffde och met dødt affgangen vare«,70 og
i listen fra o. 1537, hvor formuen er opgjort til 7
gårde og renten til 8 pd. byg samt 3 mark.47
Det Saltenseeske Alter, som formodentlig kan knyttes til den middelalderlige slægt af samme navn,
kan være oprettet o. 1400. Kendes kun fra ovennævnte liste fra o. 1537, hvor formuen opgjordes
til 3 gårde og renten var 7½ pd. byg m.m.47 Dette
må, ligesom Kalentealteret (s.d.), være identisk
med et af de andre altre.
Steen Basses Kapel nævnes første gang i forbindelse med, at Steen Basse, som var rigsråd og
lensmand på Nyborg Slot fra o. 1419, i 1427 stiftede et »euigh vicariam i thend synnderste capell
i wor frue kircke, som hand sielff bygge lod«, og
hvortil han gav en del ejendomme, bl.a. sin gård
i Nyborg ‘synnden hosz for’ne capell’ (jf. s. 859).
Ud over at præsten hver dag skulle holde to syngende messer, skulle der en gang om ugen synges
vigilie. Derudover skulle præsten uddele mad til
de fattige samt give dem ‘en kledningh och et par
skoe om aarit’. Endelig skulle han holde en fattig
pebling og klerk til Guds tjeneste.71 Da han 1441
donerede sit gods til Antvorskov Kloster var heriblandt »it vicarij, som han haffde stiiftet till ett
capell i wor frue kircke i Nyborg …«.72 Kapellets
alter må, ligesom Kalentealteret (s.d.), være identisk med et af de andre altre. Jf. ovf. lå kapellet på
skibets sydside.
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Kirkens omgivelser og
†kirkegård
Vor Frue kirke ligger i den østlige del af den
middelalderlige by på et relativt højt plateau, ca.
6 meter over havet, hvorfra terrænet skråner mod
øst/sydøst ned mod Skippergade og mod syd ned
mod fjorden.
Kirken ligger nu frit ud imod Gammeltorv,
som blev dannet ved det store gadegennembrud
i 1936 (jf. s. 828); mod syd ligger husrækken ved
Korsbrødregade, Korsbrødregården (s. 859 ff.) og
præstegården (s. 851 ff.) og i forlængelse heraf en
kirkegårdsmur langs en del af grundens sydside (s.
847). Mod øst-sydøst afgrænses grunden af Skippergade og mod nord af Kirkegade. Arealet har
en uregelmæssig langstrakt form, der smalner til
mod øst.
Rundt om kirken er brolagt fortov, ligesom
Korsbrødregade og et bredt fortov ud imod
Gammeltorv er brolagt. Nord og øst for kirken er
græsklædte arealer med brolagte stier. Den østligste del anvendes som parkeringsplads for kirken.
Der er flere store træer øst for kirken, herunder
en stor hængeask, op imod hvilken en gravsten
er placeret (kirkegårdsmonument nr. 15, fig. 316,
jf. s. 1175 f.), ligesom flere ældre gravsten ligger i
græsset øst for kirken (jf. fig. 52). På pladsen mellem søndre sideskibs vestgavl og tårnets sydside,
ved den ene af kirkens hovedindgange, er 1994
opsat en skulptur, ‘Stenblomsten’, af Flemming
Knudsen, Regstrup (jf. fig. 20 og 65).
	Efter gadegennembruddet i 1936 blev der
vest for det samtidig etablerede Gammeltorv,
som blot er et gadeforløb, der forbinder Adelgade med Baggersgade, opført nye bygninger i
stedet for bl.a. Hotel Postgårdens fine bygning.73
På nordsiden af Kirkegade, som i 1870’erne blev
gjort bredere, ved at den nordligste del af kirkegården blev inddraget hertil, består byggeriet dels af ældre byggeri, dels af helt moderne
bygninger, der dog følger den gamle gadelinje.
På den vestligste af disse grunde blev der inden
opførelsen af bygningen på hjørnet af Kirkegade
og Baggersgade ved arkæologiske undersøgelser påvist bygninger m.m. fra 1300-tallet (jf. s.
822).74 Byggeriet langs Skippergades sydside
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består fortrinsvis af bygninger fra 1800-tallet,
men også enkelte fra 1700-tallet, mens der i
gadens østlige del, øst for kirken, er nybyggeri
efter omfattende sanering af bydelen Nyenstad i
1970’erne.
Kirkegårdsområdets udstrækning i middelalderen
(fig. 6) synes at have været afgrænset mod vest
af Vestre Kirkegade/-stræde umiddelbart vest for
kirken,75 Nordre/Nørre Kirkegade eller -stræde
mod nord og mod syd af præstegården (s. 851
ff.), Korsbrødregården (s. 859 ff.) og de senere
opførte huse herimellem, bl.a. Jens Madsens gård
(jf. s. 864). I den nedenfor nævnte kilde fra 1405
(jf. s. 851), betegnedes gaden, nu Korsbrødregade,
som disse bygninger lå til, Søndergade; dvs. den
betragtedes som den østligste del af den søndre
af de tre øst-vest-gående hovedstrøg i byen (jf.
s. 821). Steen Basse og hans hustru, som havde
opført et stenhus (Korsbrødregården, s. 859) fik
1431 borgerskab i Nyborg, og da omtaltes, at han
måtte beholde førnævnte gård med halvdelen af
den jord, som byen selv havde købt af Jes Jepsen »med faartaaeg, jndgang och frij wdgang fra
prestegaardenn och ind till stredet …«, hvilket
må betyde, at han forpligtedes til at bibeholde
strædet langs sine grunde, og der har således ikke
været begravelser her. Vestre Kirkegade/-stræde
vest for kirken løb mod nord ud i byens torv,
så selve kirkegården til Vor Frue Kirke har formentlig oprindelig kun ligget nord og øst for
kirken.
I alt fald fra anden halvdel af 1700-tallet forløb den vestre kirkegårdsafgrænsning fra indgangen ved kirkeristen nord for Korsbrødregårdens
nordvesthjørne hen til vesttårnets sydvesthjørne,
videre fra tårnets nordvesthjørne og i et lidt skråt
forløb til hjørnet ved Kirkegade, hvor den nordre
indgang til kirken og den til skolen befandt sig
(jf. fig. 6 og fig. 25).
I området mellem kirken og bygningerne syd
herfor har der dog tilsyneladende i en periode
været begravelser. Ved de nævnte arkæologiske
Fig. 6. Oversigtsplan af kirkegården omkring Vor Frue
Kirke o. 1750. 1:1000. Udsnit af fig. 2. – General plan
of the churchyard around the Church of Our Lady c. 1750.
Detail of fig. 2.
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undersøgelser (jf. s. 838) blev der her fundet grave formentlig fra 1700-tallet, men fra 1746 måtte
der kun begraves »… østen for Kirken i Liige Linie fra den Nordre Kirke-Rist, til Sogne-Præstens
grundmuurede Gavl, og den østre Stræckning
derfra need imod Byens Canal, Hvicken Plads og
Grund, deeles i trende deele, efter Afsatserne paa
Kirckegaards Muurene ud til Strædet, og derfra
sønder paa, i liige Liinie til Sogne Præstens Have«
(fig. 6).18
Mod øst-sydøst lå der oprindelig en grund i
området ned imod den middelalderlige voldgrav.
Denne samt 20 rigsdaler til bekostning af indhegning blev i 1744 skænket kirken til kirkegårdens udvidelse af borgmester Anders Larsen (jf.
s. 835).76 Det nye stykke kirkegård øst for kirken
indviedes 15. sept. 1751 efter samtlige klokkers
ringning ved Peter Flints begravelse sammesteds.77 Kirkegårdens udstrækning synes herefter
at have ligget fast.
Kirkegården omkring kirken har således oprindelig været usædvanlig lille af en bykirkegård at
være. Desuden var der på kirkegården adskillige
bygninger (s. 850 ff.). Dette var også tilfældet ved
Skt. Ibs Kirke i Horsens, der synes at have en tilsvarende status.78
Der er ikke påvist middelalderlige begravelser
omkring kirken. Spørgsmålet er, om der heraf
kan udledes, at der ikke har været begravet omkring kirken i middelalderen, og at man i stedet
har fortsat anvendelsen af kirkegården ved Gammelkirken (s.d.). Området tjente som begravelsesplads indtil 1818.79
	En ny assistenskirkegård (nu Nyborg Kirkegård) uden for byen var blevet anlagt 1816 (s.
829), og fra dette tidspunkt er der næppe begravet mange på kirkegården i byen.
I årene herefter blev området planeret, sløjfningen af gravene blev bekendtgjort, og man indkaldte 1833 ejerne af ligstenene på kirkegården,
der planlagdes udlagt som anlæg.18 Voldmester
Jørgen Peter From blev betalt for at anlægge Frue
Kirkegård efter overslag (fig. 7).80 Der foretoges
endvidere en omfattende nylægning af stenbroen
omkring kirken.81
1835 betaltes for avertissementer i aviser angående hhv. licitation over materialerne til kirkens
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Fig. 7. Udkast til omdannelse af Vor Frue Kirkegård (s. 845). 1:600.Tegnet af J. P. From 1833.
I NLA. – Draft proposal for conversion of the churchyard.

hovedreparation, arbejdets udførelse og igen til
borttagelse af ligsten fra Frue Kirkegård.18 Der
foretoges endnu en oprydning på kirkegården i

1860’erne forud for restaureringen af kirken (jf.
s. 929 ff.), da der atter averteredes vedrørende
monumenter og ligsten, der var anbragt på kir-
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kegården. Regnskabet 1861-62 omtaler ekstraordinære indtægter for Frue Kirkegårds mur, nogle
fældede træer og gamle materialer.18
Kirkegården benyttedes til enkelte begravelser frem til 1875. Det har imidlertid taget lang
tid at få omgivelserne i tilfredsstillende stand,
idet der 1898 på forlangende af Nyborg Kirkeinspektion afholdtes ekstrasyn. Synet udtalte det
ønskelige i, at forholdene på den gamle kirkegård, der nu ikke længere brugtes til begravelse,
blev ordnede efter nærmere indgiven plan.82
Der var fortsat enkelte familiegravsteder frem
til 1920’erne.83
1881 omtales på Frue Kirkegård en vandopstander, som var forbundet til gadens kloakledning,18 samt en kloakledning fra Kirkegade til
‘Vandspringet’ på kirkegården.84
I kirkeregnskabsbogen for 1899 planlagdes at
beplante Frue Kirkegård det følgende forår for
at skabe smukkere omgivelser for kirken,18 og
1911-12 er der en fyldigere beskrivelse af Frue
Kirkegård, der siden 1900 var omdannet til et
smukt haveanlæg med siddepladser, særlig beregnet på at yde gamle folk et fredlyst og venligt
opholdssted i det fri. Det var derfor kun åbent i
sommermånederne og var da under opsyn. Børn
nægtedes adgang for at undgå, at anlægget blev
en legeplads. På den østlige og sydlige hegnsmur
var flere gamle ligsten anbragt, ligesom to meget
store ligsten var anbragt på selve kirkens nordre
ydermur (gravsten nr. 7 og 13).85
Lægning og reparation af stenbro både omkring kirken og andre steder på kirkegården optræder jævnligt i regnskaberne.
Hegn og indgange. Fra præstegårdens nordøsthjørne og 27 m mod øst løber en kirkegårdsmur,
der adskiller kirkegårdsområdet fra den lidt lavere
liggende præstegårdshave syd herfor. Muren indeholder flere faser, er flere gange restaureret og
er i sin nuværende form et resultat af en fuldstændig nymuring i 2007. En række gravsten,
som tidligere var placeret op ad vestsiden af den
i 2002 nedrevne toiletbygning (jf. s. 878), er placeret op ad muren, mens en del andre er indsat i
muren (jf. s. 1171 ff.). To låger fører til henholdsvis præstegårdshaven og en redskabsbygning på
murens sydside.
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Fra ovennævnte mur fortsætter en bøgehæk
mod øst, og kirkegårdsarealet mod øst-sydøst,
mod nord og ud imod fortovet nordvest for kirken kantes ligeledes af bøgehække, hvori der ved
brud i hækkene er indgange til ovennævnte brolagte stier.
Ved undersøgelser forud for sydmurens ombygning 2007 påvistes, at kun dele af fundamenterne var gamle, om end murens placering her er
gammel,86 idet kirkeregnskaberne 1665-66 omtaler, at der opførtes et nyt stendige om præstens
have og gårdsplads.18 Reparationer af muren optræder jævnligt i regnskaberne, bl.a. i 1748, hvor
der leveredes 15.350 flensborgsten og udbetaltes
løn for arbejdets udførelse.77 Året efter anskaffedes 1500 lybske sten og 2015 lybske tagsten til
samme.77 1814 og 1870 blev hegnsmuren mellem
kirkegården og præstens have repareret,80 og igen
1892 styrtede den sammen og blev efterfølgende
genopført.84
†Hegn. Kirkegården må formodes indhegnet fra
dens etablering, men da kirkens regnskaber først
er bevaret fra 1650’erne, har vi ikke kendskab
til, hvorledes den har været indhegnet indtil da.
Regnskabet for 1655 omtaler opførelse af en ny
kirkegårdsmur og otte læs kampesten, der blev kørt
dertil;18 1664 nævnes, at den vestre mur manglede
de øverste et eller to skifter sten, at kirkegårdsmuren fra skolen til porten var meget brøstfældig, og
at den østre mur var delvis nedfalden.87
1694 nævnes stakitter i vest ved våbenhuset
(jf. ndf.), og 1696 opsattes to nye plankeværker
‘ned til graven’, hvilket må være neden for præstegården, idet selve kirkegården (jf. ovf.) først
1744 blev udvidet østover til voldgraven.18 Ifølge
regnskabet 1704-05 blev plankerne på den nordre kirkemur, alle stakitterne og kirkegårdsporten
tjæret.18
I midten af 1700-tallet omtales flere gange
istandsættelse af kirkegårdens mur og hegn, således 1749 efter den ovenfor på s. 845 omtalte
udvidelse af kirkegården 1744, ‘hvoraf en del fra
grunden af ny er opsat og den øvrige del mest
nedbrudt og igen opsat i fuldkommen stand’.
1748 blev der betalt for en *(†)bygningstavle,
der blev indsat i den nye kirkemur ud til kanalen
til Nyenstad, både for at lade indskriften udhugge

848

nyborg · vor frue kirke

Fig. 8. Hængestykke fra bygningstavle med indskrift 1748 (s. 847). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pendant from
construction tablet with inscription 1748.

og for at lade den male og forgylde samt for selve
stenen.77 Bevaret er den nederste del af en bruskværkskartouche 115×54 cm af grå sandsten. (fig.
8). Indskriften (i oval kartouche) med fordybede
versaler lyder:
»Denne med meere
af kirkegaardsmuuren
er af nye opsat og ald
den øvrige fuldkommen
repareret«

Året efter nævnes stenen med forgyldning igen
og betaling på 21 rigsdaler til dem, der har opbragt sten af kanalen til muren samt til drikkepenge,18 og der er et samlet regnskab over kirkegårdens istandsættelse.77 Fragmentet opbevares på
Nyborg Slot.
	En granitsten (fig. 9), 65×40 cm, der nu er ind
muret i kirkegårdsmuren øst for præstegården som
nr. 2 fra vest, indeholder i fordybede versaler »W(?)
L« samt årstallet 1748 og må stamme fra samme
udvidelse af kirkegården.

I regnskabet 1758 omtales reparation på ringmuren om kirkegården;18 det synes, som om der
er mur mod syd og øst samt plankeværk mod
nord.
	Efter den store brand 1797 reguleredes området vest for kirken, idet ovennævnte mur fra
vesttårnet til Kirkestræde blev nedbrudt,88 og år
1800 afholdtes en licitation over ‘ringmuren’ om
kirkegården i byen.77
Fra første halvdel af 1800-tallet og det meste af
århundredet optræder adskillige gange tømmer
til dæmning, nedramning af pæle, opsætning af
bolværk, tjæring heraf, omsætning og omhugning af stenkisten mv. ved kanalen for den østre
side af Frue Kirkegård eller ved Rosenbækken,
som byens kanal også kaldes.18
	En ny mur opførtes1843 mellem kirkens nordvesthjørne og Latinskolens sydvesthjørne. Ifølge
licitationsforretningen og de efterfølgende regnskaber skulle den have en bræddeport på midten
med lås og nøgle; den skulle mures af røde sten i
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kalk og med gesims på begge sider. Muren skulle endvidere ‘sættes af ’ med fuger som kirkens
mur. Den skulle afpudses på begge sider, være ca.
11,25 alen lang og 9 alen høj og af 2,5 stens tykkelse med en murbue over porthullet og tækkes
med tagsten. Hvis inspektionen fandt det bedre
at dække muren med de ligsten, som kirken ejede, så måtte disse gennemskæres af entreprenøren
og opsættes på muren.89
1848/49 blev der opsat nyt plankeværk mellem
kirken og sprøjtehuset, og dette blev tjæret,18 og
1853 omtales plankeværket mellem kirkegården
og »Sprøitehuusgaarden«.18
	Efter sprøjtehusets flytning til syd for vestenden af den gamle latinskole i 1857 (jf. s. 877)
udgjorde dette vestafslutningen af kirkegårdsområdet, og muren fra tårnets nordvesthjørne
og til det nordvestre hjørne af kirkegården blev
nedbrudt; muligvis er det ved samme lejlighed,
at kirkegårdsmuren fra tårnets sydvestre hjørne
til Korsbrødregården blev fjernet. De er i alt fald
begge fjernet 1870 (jf. fig. 5).
1859 var kirkegården indhegnet med mur i
nord, syd og øst.18 1861 blev ringmuren erstattet
af et støbt jerngelænder på 93 alen fra jernstøber
Lange i Svendborg; der blev lagt sokkelsten, og
gitteret blev malet bronzefarvet. Samtidig blev
murermester C. Knudsen betalt for anskaffelse og
lægning af 86 alen 10 tommer brede, 6 tommer
høje huggede fortovssten, samt 7 alen hugne sten
til fortovet uden for Frue Kirkegårds jerngitter,
og der blev brolagt ved kirkegårdens nordre indgang.90
Ved lighusets opførelse på det gamle sprøjtehus’ plads (jf. s. 878) byggedes der en mur mellem dette og latinskolens nordvesthjørne ud mod
Nørre Kirkestræde, og en dobbelt port med skifertag over og grundmur byggedes imellem kirken og lighuset som indgang fra kirkegården til
støttemurspladsen84 og afløste dermed ovenstående plankeværk.
	Endvidere byggedes en mur mellem lighusets
nordende og ‘klokketårnet’, ligesom støttemuren
mellem dette og kirkens nordmur fortsat opretholdtes (jf. s. 875).
1873-74, efter nedrivning af sprøjtehuset (jf. s.
878) og det tilstødende pakhus (jf. s. 875), blev
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området beplantet, planeret og besået med græs
og derefter indhegnet med et lavt jerngitter, der
er fuldført i årene 1872-73.18 I den forbindelse
blev der inddraget et stykke af kirkegården til
udvidelse af Kirkestræde, og stakittet blev flyttet
1½ alen ind.91 Atter i 1877 var der reparationsarbejder på det støbte jerngitter ved kirkegården
i byen, som var omstyrtet,84 ligesom det igen
blev repareret 1892.84 1892 oplyses, at der nu
foruden muren i syd også var mur i øst, men i
nord stadig jerngitter med låge samt en jernport
i vest.91
†Indgange. Der synes i alt fald siden midten af
1600-tallet at have været tre kirkeriste – og dermed tre indgange. 1667 omtales begge ristene

Fig. 9. Sten med indskrift W(?)L 1748 (s. 848). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Brick with inscription W(?)L
1748.
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Fig. 10. Tegning af jerngitter til port i kirkegårdsmurens nordside.Tegnet af Prom 1844 (s. 850). I LAFyn. –
Iron grating for gate in the north side of the churchyard wall.

ved ‘Lille Kirkestræde’, sandsynligvis i de to indgange fra Nordre Kirkestræde, i 1671 omtales den
søndre kirkerist, og i såvel 1679 og 1688 omtales
de tre kirkeriste.18 I 1672 præciseres den ene at
være ved Latinskolen, og i 1694 en i vest ved våbenhuset, og hvor murermester Hans Jørgensen
nedtog og genopmurede en »gevelvt«, fordi der
var så snævert, at der ikke kunne bæres lig ind på
kirkegården eller i kirken.18 En ny port omtales
1684.18 Portene blev jævnlig repareret eller udskiftet.
I inventarlisterne fra 1746-47 omtales to halvporte for kirkegården med beslag og taskelås og
tre jernriste ved de tre indgange, og ristene omtales igen i 1789.18 Det må derfor formodes, at
disse er placeret, hvor de er på de ældst kendte
oversigtsplaner fra 1700-tallet (fig. 6 og 25) og
senere, nemlig en ved indgangen ved det nordvestre hjørne af Korsbrødregården, en på nordsiden
af kirkegårdens nordvestlige hjørne og en lidt
østligere ved kirkegårdens oprindelige nordøstlige hjørne inden dens udvidelse i 1740’erne (jf.
s. 845), og hvor der var en indkørsel til præstegården fra Nordre Kirkegade/-stræde.
I den søndre side har der tilsyneladende fra
tidlige tider (jf. s. 843) været en mur fra præstegårdens nordøsthjørne, gående østover og med
indgang til præstegården. 1835 omtales her port
og jerngitter, og at der i den nordre side er en ny
stakitport af træ.18 1837 oplyses, at der i den nor-

dre side er en mur med stakitport og i den søndre
side en ‘ny’ mur med port af jerngitter.18
I forbindelse med kirkens omfattende restaurering 1833-35 blev den ene fløj af de fine gitre,
udført af Caspar Fincke (jf. †gravkapel nr. 1), anvendt som låge til kirkegården mellem kirkens
sydøsthjørne og præstegården, ophængt i murede
piller.84 1841 blev murermester Knudsen betalt
10 mark for at »udspæke« og hvidte pillerne mellem kirken og præstegården,84 Den anden låge
blev midlertidig opbevaret indtil en ombygning
af porten 1844.84 Gitteret blev først ved restaureringen 1908 genplaceret i kirken (s. 1158).92
1844 oplyses, at den tidligere stakitport af træ
i den nordre side nu var erstattet af en ny port
af jerngitter lig den søndre, at murermester K.
Knudsen hertil havde opført murpiller, jernstøber Prom støbt »1 Jerngartin« til at sætte i (fig.
10), smedemester S. Knutzen forandret jerngitteret, og at man havde valgt at genbruge de gamle
hængsler.18
1859 var der to jernporte med jerngitter over
mod nord og vest.18 1862 blev der til det nye
jerngitter, leveret af jernstøber Lange i Svendborg, (jf. s. 849) også leveret en dobbelt port.18
Bygninger på og omkring
kirkegården
På og omkring kirkegården har der været adskillige bygninger, hvis funktion og beliggenhed helt
eller delvis kendes. Bevaret er husrækken syd for
kirken, bestående af længst mod øst den middelalderlige præstegård (s. 851 ff.) og længst mod
vest Korsbrødregården (s. 859 ff.) samt herimellem forlængelser af disse.
De fleste af bygningerne – om ikke alle – har
tilhørt kirken.Ved kgl. reskript 24. april 1741 bestemtes imidlertid, at såvel kirkebetjentenes som
sognepræstens, kapellanens og klokkerens residenser blev overladt til disse, og at de herefter
således ikke vedrørte kirken. I kirkeregnskabet
1789 samt i et efterfølgende inventarium noteredes, at kirken således kun havde sin egen bygning
og latinskolen til eje eller vedligeholdelse. Kirken
skulle dog betale kapellanens husleje, da denne
havde solgt sit hus, og kirken fik indtægten.18

bygninger på og omkring kirkegården · præstegården

Præstegården
Præstegården nævnes første gang i et dokument
fra 1405, der omtaler en gård i Nyborg ‘liggende
i Søndergade imellem præstegården og Jes Pedersen Lauffendfarers gård’.93 I et andet dokument, også fra 1405, nævnes en præst i Nyborg,
nemlig Markvard.3 Han optræder imidlertid allerede som medunderskriver i et dokument fra 14.
okt. 1398 – »Sig. meum cum sig. discr. virr. Dn.
Marquardi plebani ecclesie Nyburgh, …« (mit
segl sammen med seglene for de gode mænd hr.
Markvard, sognepræst i Nyborg, ...).94 Der har
således været en præstegård på den nuværende
præstegårds plads i alt fald siden 1405, og som
det vil fremgå af nedenstående beskrivelse, er der
overvejende sandsynlighed for, at kernen i den
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nu stående bygning stammer herfra. Afgrænsning
mod kirken og mod kirkegården fremgår af beskrivelsen af kirkens omgivelser (s. 843).
Gården tilhørte i middelalderen og senere kirken, men blev 1741 (jf. ovf.) overdraget til sognepræsten, indtil den 1923 igen blev overtaget af
kirken.95
Præstegården er en lidt uregelmæssig rektangulær bygning placeret langs sydsiden af Korsbrødregade i forlængelse af Korsbrødregården, dog
med stærkt divergerende retning (fig. 18a). Gadefacaden måler ca. 14,5 m, mens bygningens relativt store dybde andrager 13-13,5 m. Huset har
sadeltag med halvvalmet gavl i øst og en brandkam mod vest – ind mod Korsbrødregården. Præstegårdens nuværende omfang og udseende er et
resultat af talrige ændringer og tilføjelser, men det

Fig. 11. Præstegården. Nordfacade. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The vicarage. North facade.
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Fig. 12-13. Præstegården. Øst- og vestvæggen i middelalderhuset. 1:100. Målt og tegnet af C. M.
Smidt 1908. I NM. – The vicarage.The east and west wall of the medieval house.

fremgår klart, at bygningens grundstamme er et
middelalderligt stenhus, der indeholder mindst
tre byggefaser, og af hvilket der endnu indgår
væsentlige dele i bygningens østre del.
Den middelalderlige præstegård var et gavlhus
med den ca. 9,8 m brede nordgavl vendt mod
Korsbrødregade. Huset, der er opført på et terræn med fald på hen ved 2 m mod syd, har kælder under den søndre halvdel. Den nu hvælvede
kælder har formentlig oprindelig haft fladt loft,
ligesom de bevarede åbninger sandsynligvis til-

hører den nævnte ombygning (jf. ndf.). Af det
opgående murværk herover, der er opmuret af
munkesten i munkeskifte, er bevaret østmuren og
søndre halvdel af vestmuren i godt et stokværks
højde, ligesom der må indgå dele heraf i de senere i middelalderen ændrede gavle mod nord og
syd (jf. ndf.).96
Fra det ældste stenhus er bevaret tydelige spor
af fire – nu rekonstruerede – vinduer i langmurene mod øst og vest. I den kun for søndre dels
vedkommende bevarede vestmur er to spidsbue-

præstegården

de, relativt slanke vinduer med profilerede vanger
og stik (fig. 13); begge er mod det indre anbragt i
fladbuede nicher, af hvilke den søndre er bredest.
Det anvendte profil er to kraftige trekvartrundstave med mellemfaldende glasfals. I østmuren er
ligeledes to vinduer af tilsvarende udformning
(fig. 12), men anbragt i væsentlig bredere indvendige fladbuenicher. Det nordre vindue svarer
helt til åbningerne i vest, mens det søndre er et
dobbeltvindue, der tvedeles af en stav.
	En fladbuet dør, med udvendig fals, ses i sydgavlens østre del, hvor den udmunder i en meget bred indvendig niche.97 Det kan ikke med
sikkerhed afgøres, om den tilhører husets ældste
fase.98
Husets indre er ved en øst-vestgående skillevæg
delt i to omtrent lige store rum, hvoraf det nordre senere har fået afskilt et trapperum mod vest.
Søndre rum har som nævnt to vinduer mod vest
og et dobbeltvindue mod øst samt yderligere en
høj fladbuet niche nordligst i samme væg. Mellem østmurens to vægnicher er afdækket en lille
gemmeniche med spærstik. Rummet overdækkes
af et fladt loft med synlige øst-vestgående bjælker,
der bæres af murremme i øst- og vestvæggen.99 I
det nordre rum har østvæggen ligeledes to fladbuede vægnicher, hvoraf den nordre omslutter
vinduet. Skillemuren mellem de to rum kan være

Fig. 14. Præstegården. Snit gennem 1. stokværk og
kælder set mod øst. 1:200. Målt og tegnet af C. M.
Smidt 1908. I NM. – The vicarage. Section through 1st
floor and basement looking east.
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Fig. 15. Præstegården. Plan af 1. stokværk og snit set
mod syd. 1:200. Målt og tegnet af C. M. Smidt 1908.
I NM. – The vicarage. Plan of 1st floor and section looking
south.

delvis oprindelig, idet der på dens nordside ses, at
de nederste 1,5 m er i forbandt med østvæggen.
Murtykkelsen synes oprindelig at have været én
sten, men er i så fald ved en senere skalmuring af
sydsiden øget til halvanden sten. I skillevæggens
østre del er afdækket en 50 cm bred og 100 cm
høj åbning (niche?) og vest herfor rester af en
spidsbuet dør.100
	En datering af præstegårdens ældste del er vanskelig, men de få dekorative arkitekturdetaljer
sandsynliggør, at det kan være denne bygning,
der omtales 1405 (jf. ovf.).101
	En større middelalderlig ombygning udførtes i
mindst to faser i den tidlige del af 1500-tallet og
medførte ændring af gavlene, forhøjelse af hele
huset samt overhvælvning af kælderen under dets
søndre halvdel.
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Fig. 16. Præstegården. Plan af kælder. 1:200. Målt og tegnet af Erik Schiødte 1898. I NM. – The vicarage. Plan of
basement.

Kælderen forsynedes med to parallelle, fladbuede tøndehvælv, der bliver båret af tre fladbuede arkadebuer på kvadratiske piller. Sydmuren
i kælderen er mere end dobbelt så tyk som i
stokværket ovenover, 125 cm mod 60 cm, hvilket sandsynliggør, at vederlaget for tøndehvælvet er skabt ved indvendig skalmuring af den
ældre kælder. De bevarede åbninger må alle
være indsat i forbindelse med overhvælvningen.
Tre fladbuede vinduer, to mod øst og et mod
vest, er anbragt i midteraksen af tøndehvælvene
og stiger stejlt op gennem murtykkelsen.102 I
sydmuren længst mod vest er en fladbuet dør
med trappe op til terræn. Dens overdækning har
form af et svunget, stejlt opadstigende tøndehvælv, der er muret i sildebensmønster. Gennem
nordmuren er ført yderligere en trappe, der i ét,
lige løb stiger mod nord. I hvert fald den nedre
del af trappeløbet synes samtidig med den aktuelle ændring af kælderen – selvom adgangen
hertil er ubekvemt lav – om end det ikke kan
udelukkes, at den tilhører den ældre kælder.103
En fladbuet niche i sydvæggens østre del synes

at have kælderens oprindelige sydvæg som bagmur.
	En ombygning af sydgavlen er formentlig samtidig med ændringen af kælderen. Ved ombygningen udstyredes gavlen med to store fladbuede
vinduer, der af hensyn til den ovenfor nævnte dør
er skudt noget mod vest. Den nuværende lysning
hidrører fra en senere ændring; under hensyntagen til bjælkelaget i bygningens indre må den
oprindelige lysning have haft fladbuet overdækning noget lavere end det ydre stik, der derfor har
udgjort et lavt, fladbuet spejl over vinduet. Begge
åbninger har i det ydre affasede vanger og stik i
lighed med den ovennævnte kældernedgang. En
lige overdækket niche på sydgavlens inderside
nær vesthjørnet kan ligeledes tilhøre denne ombygning.
	En forhøjelse af huset, der i dag kun kan erkendes i østmuren, må være samtidig med eller
kun lidt yngre end ombygningen af sydgavlen.104
Forhøjelsen, der er opført af munkesten i munkeskifte, rækker i dag til en højde af ca. 2 m over
etageadskillelsen og har dermed næppe udgjort
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Fig. 17. Præstegården. Længde- og tværsnit gennem kælderen. 1:200. Målt og tegnet af Erik Schiødte 1898. I NM.
– The vicarage. Longitudinal and cross-section through the basement.

et fuldt stokværk, men snarest blot en høj trempel (sml. vinduerne i nordgavlen ndf.). Østmuren viser ingen spor af åbninger, men mod nord
afsluttes forhøjelsens murværk i en afstand af ca.
100 cm fra nordøsthjørnet med en 10-11 skifter
høj lodfuge, der kan være søndre vange i en åbning.
	En ombygning af nordgavlen giver sig i dag først
og fremmest til kende ved, at det bevarede murværk, der rejser sig over en senere indsat granitsokkel, er opført af munkesten i polsk skifte.
Aldersforholdet til den ovennævnte forhøjelse
er ikke ganske klart, men gavlens højtrejste vinduer synes at forudsætte en forhøjelse før gavlens ombygning. De to åbninger, der nu er tilmurede bindige med facaden, afsluttes foroven
af rundbuede halvstensstik, som øverst tangeres
af 2. stokværks nuværende vinduer. Bueslagene
må have udgjort høje spejl over lavere siddende
lysåbninger, idet disse ellers ville kollidere med
etageadskillelsen.
For en nøjere datering af de nævnte ændringer, der sandsynligvis har fundet sted over en kort

årrække, er der flere holdepunkter. Kælderens
toskibede tøndehvælv kendes fra en række herregårdsbyggerier, nævnes kan Kokkedal og Voergård, begge fra første fjerdedel af 1500-tallet,105
samt flere borgerhuse i bl.a. Odense.106 Nordfacadens vinduer kan med rimelighed dateres til
samme tidsrum.
	En udvidelse mod vest, til skellet mod Korsbrødregården, må være omtrent samtidig med den 1650
udførte forlængelse mod øst af Korsbrødregården
(s.d.);107 ydermere var den udført i samme teknik med grundmuret gadefacade af munkesten
i krydsskifte, men med †gårdfacade af bindingsværk (sml. fig. 21g-h og s. 867). Af en opmåling
fra 1700-tallets midte (fig. 19) fremgår, at gårdfacaden, sydfacaden, ikke flugtede med det middelalderlige stenhus’ sydgavl. Heraf fremgår, at de
to bygningsdele næppe da blev bragt under fælles
tag. Forlængelsens østre halvdel udstyredes med
kælder, der er overdækket med grathvælv af karakter som krydsende tøndehvælv.108 En karnap
lignende bygningsdel på forlængelsens gårdside
længst mod øst kan muligvis have været samtidig.
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Fig. 18a-e. Præstegården. a. Oversigtsplan. b. Plan af kælder. c. Plan af 1. stokværk. d. Plan af 2. stokværk. e. Loftsplan.
1:300 (oversigtsplan 1:1200). Målt og tegnet af Peter Koch 1946. I NLA. – a-e. The vicarage. a. General plan. b. Plan
of basement. c. Plan of 1st floor. d. Plan af 2nd floor. e. Loft plan.
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Fig. 18f-j. Præstegården. f. Nordfacade. g. Østfacade. h. Sydfacade. i. Tværsnit set mod øst. j. Tværsnit set mod vest.
1: 300. Målt og tegnet af Peter Koch 1946. I NLA. – f-j. The vicarage. f. North facade. g. East facade. h. South facade. i.
Cross-section looking east. j. Cross-section looking west.
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	Et nyt »Loco privato udj Sogneprestens Residentz« blev tilhugget og opmuret 1670.18
	En tilbygning mod øst var af bindingsværk (sml.
fig. 19). Det kan være denne tilbygning, der 1674
nævnes som 16 fag lang, og som fik indlagt nye
fødder under bindingsværket.18 Den fjernedes
ved præstegårdens restaurering 1908 og giver sig
i dag kun til kende ved et tagspor på den nordlige
halvdel af husets østmur.
Ved en ombygning blev præstegården ifølge daværende sognepræst Peder Schonning »fra Grunden af Aar 1753 deels af nye opbygt dels bedre
indrettet …«.109 Til denne ændring kan formentlig knyttes karakteristiske afstribede murpartier
af røde munkesten og tynde gule teglsten. Ved
ombygningen udflyttedes den tilbagetrukne del
af gårdfacaden (jf. ovf.), og murværket forhøjedes
til omtrent nuværende gesimshøjde. Efter denne
ombygning har huset formentlig endelig fået karakter af én bygning med fælles tag og gavle i øst
og vest.110
	Endnu en ombygning fandt sted i sidste halvdel af 1800-tallet. Fra denne hidrører den øverste
meter af gårdsidens murværk, østgavlens halvvalmede gavltrekant samt hovedparten af stikkene

over døre og vinduer. Nordfacaden, der vender
mod kirken, dækkedes af cementpuds med trukne forsiringer.
Præstegårdens nuværende udformning
er et resultat af en omfattende restaurering i 1908
under ledelse af arkitekt Aug. Colding og med
bygningsarkæologisk assistance af arkitekt C. M.
Smidt fra Nationalmuseet. Nordfacaden afrensedes og reguleredes, mens en række bygningsdetaljer fra præstegårdens ældste faser rekonstrueredes – ikke mindst vinduerne i den oprindelige
øst- og vestmur. Som erstatning for ovennævnte
tilbygning mod øst opførtes midt for gavlen en nu
atter fjernet altan i to etager (fig. 18b, c, d, g og h).
I det indre restaureredes kælderen samt den østre
ende af 1. stokværk, mens det øvrige omskabtes til
en tidssvarende præstebolig. En fornyet restaurering o. 1954 ved Peter Koch havde mest karakter
af istandsættelse. Af større arbejder kan nævnes
udgravning af kælder under husets vestligste del
samt nedbrydning af altanen, der erstattedes af en
støbt altan ud for gavlens 2. stokværk. Yderligere
istandsættelser har fundet sted o. 2003, hvilket bl.a.
medførte bygningsarkæologiske undersøgelser i
skillemuren mellem stueetagens to rum (jf. ovf.).

Fig. 19. Plan af præstegården 1750. 1:500. Udsnit af fig. 2. – Plan of vicarage, 1750. Detail of fig. 2.
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Fig. 20. Korsbrødregården set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Korsbrødregården seen from the west.

Korsbrødregården
En bygning på Korsbrødregårdens plads omtales
første gang i det s. 851 nævnte dokument fra 1405,
idet Jens Finsen, provst i Assens, solgte Steen Basse,
rigsråd og lensmand på Nyborg Slot fra o. 1419, sin
gård i Nyborg »liggenndis i Synnder gaade emellom preste gaarden och Jes Perszönns Lauffendtzfars gaard«.93 Sidstnævnte solgte 1421 sin gård liggende »emod thet westre syndre hiørne hoesz frue
kircke« til Henrik Hindtzeszön.93 Året efter solgte
denne sin gård og grund videre til Steen Basse.93
Da han 1427 stiftede et evigt vikarie i det søndre
kapel i Vor Frue Kirke (jf. s. 843), gav han en del
gods hertil, bl.a. sin gård i Nyborg ‘synnden hosz
for’ne capell …’.111 I et bekendelsesbrev 1431 fra
borgmestre og menige almue i Nyborg vedrøren-

de borgerskab til Steen Basse og fru Eline nævnes
deres grund og gård »liggendis synden hosz wor
frue kircke fra prestegaarden, och som strecker sigh
rett i wester lv alne langt«.112 Det betyder sandsynligvis, at grundens udstrækning mod vest svarede til det, den havde i 1551, da Christian III i et
brev til prioren af Antvorskov bad ham sørge for at
nedbryde det træhus (jf. s. 867), der stod ved deres
gård i gaden ned til Skibsbroen (Færgestræde), og
i øvrigt sørge for, at der ikke stod noget uden for
stenhuset, så gaden kunne blive bred nok.113
I et andet brev 1431 bevilgede borgmestre og
menige almue i Nyborg Steen Basse at måtte beholde førnævnte gård med halvdelen af den jord,
som byen selv købte af Jes Jepsen »med faartaaeg
och frij wdgang fra prestegaardenn och ind thill
stredet frii och frelsze …«,114 hvilket må betyde,
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Fig. 21a-b. a. Kælderplan. b. Loftsplan. 1:300. Målt og tegnet af Aug. Colding 1912. I NM. – a. Basement plan. b.
Loft plan.
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Fig. 21c-d. c. Plan af 1. stokværk. d. Plan af 2. stokværk. 1:300. Målt og tegnet af Aug. Colding 1912. I NM. – c.
Plan of 1st floor. d. Plan af 2nd floor.
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Fig. 21e-f. e. Vestfacade. f. Nordfacade. 1:300. Målt og tegnet af Aug. Colding 1912 (redigeret af Mogens Vedsø
2015). I NM. – e.West facade. f. North facade.
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Fig. 21g-h. g.Vestfløjens gårdfacade. h. Nordfløjens gårdfacade. 1:300. Målt og tegnet af Aug. Colding 1912. I NM.
– g. Back facade of west wing. h. Back facade of north wing.
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at han forpligtes til at bibeholde strædet langs
sine grunde.
1441 skænkede Steen Basse imidlertid alt det
gods, han havde på Fyn, og det vikarie, han havde
stiftet i kapellet i Vor Frue Kirke med ‘enn gaard
och steenhusz dersammestedtz’, til Antvorskov
Kloster.72 Det er første gang, at et stenhus nævnes
på stedet.
	Ejendommen var herefter i Antvorskovs eje
indtil efter reformationen. Det synes, som om
klostret havde nogle brødre placeret i Nyborg,
hvis opgave var at administrere det til klostret
donerede gods på Fyn. Disse optræder jævnligt
i kilderne, således synes brødrene i 1486 at have
enkelte personer boende og på kost til gengæld
for rettighed til jord.115 Der blev imidlertid (jf. s.
825) aldrig oprettet et kloster her.
Navnet Korsbrødregård nævnes første gang
1536, idet Ove Bille tilskrev mester Jesper om
»kaarsßbrødregaard wdi Nyborrig«.116
1560 beskikkede Frederik II Jørgen Vale til
tolder i Nyborg og beordrede lensmanden på
Nyborg Slot at sørge for, at tolderen fik bolig i
Korsbrødregården, der tilhørte Antvorskov Kloster.117 Efter at Antvorskov Kloster 1580 blev
sekulariseret, overlod man brugsretten til huset
til forskellige nyborgensere efter hinanden, indtil
det i 1613 blev solgt til Anders Hansen Skriver,
der foretog en stor om- og tilbygning året efter. Borgmester Jens Madsen købte ejendommen
1647 og lod en forlængelse mod øst opføre 1650.
Ejendommen var herefter på private hænder,
indtil Nyborg Kirke i 1990’erne købte den. Efter en gennemgribende restaurering tjener Korsbrødregården nu som konfirmandstue, kontor for
provst og kordegn, mødelokale m.m.
Korsbrødregården (fig. 21a-h) er et vinkelformet bygningskompleks på hjørnet af Adelgade
og Korsbrødregade umiddelbart syd og sydvest
for kirkens vestende. Komplekset udgøres af tre
bygninger: centralt et stort middelalderligt stenhus med gavlen mod Adelgade, en fløj dateret
1614 vinkelret herpå langs nævnte gade samt en
forlængelse fra 1650 af stenhuset mod øst langs
Korsbrødregade frem mod Præstegården (s.d.).118
Stenhuset er en 17,1 m lang og 7,9 m bred bygning, der rejser sig i to stokværk over en hvælvet

kælder. Materialet er munkesten i munkeskifte over en delvis synlig syld af rå kamp. Af det
oprindelige hus er bevaret langsiderne og vestgavlen op til gavlfodshøjde, mens gavltrekanten
fornyedes i 1614 (jf. ndf.). Østgavlen er kun er
bevaret i kælderen, idet resten blev fjernet ved
den nævnte forlængelse mod øst.
	Oprindelige døre og vinduer er kun bevaret i
relativt begrænset udstrækning – bedst i kælderen og i vestgavlen. Sidstnævnte fremtræder i dag
som en i det store og hele korrekt rekonstruktion fra en restaurering i 1903 (jf. ndf.). Gavlen
har i kælderniveau bevaret dele af stikket over en
sandsynligvis oprindelig, fladbuet dør i gavlmurens nordre halvdel. I 1. stokværk ses tre fladbuede
vinduer, af hvilke det midterste er helt rekonstrueret, mens der af de to øvrige var bevaret dele af
stikket og vangen nærmest midten – bedst bevaret
ved nordre vindue. Såvel vanger som stik er ret
gennemløbende, men oprindelig må lysningen
formodentlig have haft en halvstensfals, således
som det endnu er tilfældet i 2. stokværk. Dette har
ligeledes tre – men tættere siddende – fladbuede
vinduesåbninger, hvoraf den midterste er bevaret
intakt, mens der af de to andre var bevaret rester
af stikket og vangen fjernest fra gavlmidten.
I nordre langmur har kælderen fem bevarede
– om end delvis rekonstruerede – falsede, fladbuede vinduer. Åbningerne stiger stejlt op gennem
muren fra den lavt placerede kælder. Et sjette
vindue kan være opslugt af en sekundær dør i
kælderens vestligste fag. Mod syd, gårdsiden, er
bevaret tre tilsvarende, lidt lavere siddende vinduer i 2.-4. fag regnet fra vest; de to vestligste er nu
udvendig dækkede af sidefløjen mod Adelgade.
Samme murs dør i 5. fag kan indeholde rester af
en oprindelig åbning.
Herudover er kun bevaret dele af to vinduer
i nordmurens 2. stokværk, øst for henholdsvis
fjerde og femte af de nuværende vinduer – begge
tilsyneladende af samme udformning som ses i
vestgavlen. Svage spor kan indikere yderligere et
vindue vest for det vestligste.
Kælderen udgør i dag ét overhvælvet rum og
er arkitektonisk set forbavsende velartikuleret
(fig. 21a og 22). Fremhæves kan f.eks. et skifte af
bindere, der i samme højde umiddelbart under
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vinduernes underkant forløber rummet rundt.
Overdækningen udgøres af 12 fag krydshvælv i
to rækker båret af fem kvadratiske, murede piller.
Hvælvene har generelt profilerede, pærestavformede ribber; dog er det østligste hvælvpar blot
udstyret med retkantede ribber. I sydvæggen er
bevaret to fladbuede nicher i henholdsvis vestligste fag samt mellem 5. og 6. fag.
	Omhyggeligt bortretoucherede fortandinger i
begge langvægge og i den midterste hvælvpille
viser, at rummet oprindelig har været delt – eller
i hvert fald har været planlagt delt – i to lige store
dele på hver 2×3 hvælvfag.
I kælderens sydøsthjørne ses den velbevarede
nedre del af en vindeltrappe til det følgende stokværk. Trappehuset springer kraftigt frem i faget,
af hvilket det optager omtrent en fjerdedel. På
vestsiden er adgang til vindeltrappen ad en fladbuet, falset dør, der endnu i nordre fals fremviser
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rester af stabler til dørfløjen. Dørens stik er muret
af bindere på fladen og er resultat af en øgning af
åbningens højde, idet der fire skifter lavere ses vederlag og rester af det oprindelige – nu borthuggede – dørstik. Trappeløbet, der er højresvunget
omkring en halvstens spindel, er bevaret i omtrent en halv omdrejning og placeret dels i det
fremspringende trappehus, dels i murtykkelsen i
stenhusets sydøsthjørne.
	Omtrent midt for østgavlen konstateredes 1959
ved dens yderside en muret grube, der målte
2,5×1,85 m og strakte sig godt 0,5 m ind under
gavlen.119 Gruben indrammedes af én til halvanden sten tykke munkestensmure i uregelmæssigt
polsk skifte, og dens dybde kunne – med nogen
usikkerhed – registreres til o. 1,7 m. Hen over
gruben blev gavlmuren båret af et bredt spændt,
falset fladbuestik. Anlægget kan næppe tolkes
som andet end en opsamlingsgrube for en eller

Fig. 22. Perspektivisk tegning af Korsbrødregårdens kælder set mod nordøst. Tegnet
af Aug. Colding. I NLA. – Perspective drawing of basement of Korsbrødregården looking
north east.
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Fig. 23. Korsbrødregården og præstegården set fra nordvest. Foto Kristian Hude 1900. I NM. – Korsbrødregården and
vicarage seen from the north west.

snarest to ‘hemmeligheder’ – latriner – i murtykkelsen.120
	Om husets indre i øvrigt vides intet. Dekorerede loftsbjælker over 1. stokværk fra en ombygning
1614 (se ndf.) viser, at stokværkets vestre halvdel
da udgjordes af et enkelt rum i husets fulde bredde;121 denne indretning kan have gammel hævd,
jf. rumdelingen sammesteds i kælderen.
	Over huset er et velbevaret egetræstagværk.
Hvert spærfag har på østsiden to hanebånd fæstnede med hageblade og trænagler. Eneste undtagelse er konstruktionens vestligste og østligste
spærfag, hvori tillige oprindelig indgik tre lodrette tømmerstykker. Det bemærkes her, at disse harmonerede dårligt med lugerne i den vestre gavltrekant, der hidrører fra den flere gange nævnte
ombygning 1614, ligesom konstruktionens østre
spærfag er udformet som et gavlspær og dermed
er ældre end husets forlængelse mod øst i 1650.
Alt taler således for, at tagværket er ældre end om-

bygningen 1614 og ikke usandsynligt jævngammel med huset (jf. dendrokronologisk undersøgelse, se ndf.).
	En datering af stenhuset er vanskelig grundet de relativt få karakteristiske arkitekturdetaljer, ligesom der er meget få sammenlignelige,
ikke-kirkelige bygninger. Vinduernes fladbuede,
falsede form taler for en datering til middelalderens senere del. Dette gælder også den generelle udformning af den hvælvede kælder, mens
brugen af profilerede hvælvribber til gengæld
sandsynligvis udelukker en datering til middelalderens slutning. Netop med hensyn til kælderen
findes dog en sammenlignelig bygning i Odense,
hvor den overhvælvede kælder i ejendommen
Overgade 3 endnu er bevaret – om end flyttet
fra oprindelig plads. Her genfindes det toskibede
kælderrum med krydshvælv båret af profilribber
og den bevidste arkitektoniske udformning med
nicher og lys- eller luftåbninger til gadeniveau.

korsbrødregården

Dette hus er på arkæologisk og historisk grundlag forsøgt dateret til 2. fjerdedel af 1400-tallet.122
På det forhåndenværende grundlag og sammenholdt med de historiske kilders vidnesbyrd (jf.
ovf.) forekommer en datering til mellem 1421 og
1441 ikke urimelig. Dette bekræftes af en 2013
gennemført dendrokronologisk undersøgelse, der viste, at tagtømmeret generelt var fældet i tidsrummet o. 1425-30.123
	En †tilbygning giver sig i dag til kende ved en
hugget rille fra en etageadskillelse tværs hen over
vestgavlen i højde med sålen i vinduerne i 1.
stokværk. Bygningen må være identisk med det
træhus, som Christian III 1551 befalede prioren
af Antvorskov at få flyttet ‘tilbage i Linie med
Stenhuset’, da det vanskeliggjorde trafikken i gaden ned til skibsbroen – den nuværende Adelgade.113 Bygningen har højst sprunget ca. 5,5 m
frem foran stenhusets gavl, og af den huggede rille fremgår, at den har haft omtrent samme bredde
som dette.124
Ombygning og tilføjelser 1614. Efter ejendommens overgang til privat eje i 1613 foretog den
nye ejer, rådmand Anders Hansen, en omfattende
ombygning og udvidelse af bygningskomplekset.
Det gamle stenhus fik ny gavltrekant mod vest.
Denne prydes af svungne konturer og etagedeles
af en række vandrette kordongesimser, ligesom
gavlfoden markeres af en noget kraftigere gesims
båret af en bloktandfrise af rejste, tætstillede bindere. I gavlfladen er to kurvehankbuede, falsede
luger, og ved kordongesimsernes ender rejser
sig kugleprydede fialer. Øverst afsluttes gavlen
af en lav trekantfronton. Sammenholdt med nedennævnte sidefløj må gavltrekanten dateres til
1614. Samtidig må der være foretaget en række
ændringer i stenhusets indre, hvoraf der dog kun
haves kendskab til en nydekorering i form af en
bemaling af loftsbjælkerne i det ovenomtalte store rum i 1. stokværks vestende.121
	En ny 15,7 m lang sidefløj vinkelret på stenhusets vestende og langs med Adelgade dateres ved
en bygningstavle til 1614. Den to stokværk høje
fløj har på karakteristisk vis den vestre langmur
og sydgavlen opført i grundmur, mens gårdsiden
var opført i etagedelt bindingsværk med en svalegang langs overstokværket.125 Sydgavlen er ud-
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formet helt som stenhusets vestgavl og dateres ved
ankerforskud formet som cifre til 1614.126 Gennem fløjen er ført en port med fals i vangerne
og det højtrejste, fladbuede stik; herover ses den
nævnte bygningstavle med årstal og bygherrens
navnetræk. Endelig er årstallet gentaget i en porthammer, der oprindelig sad i gårdsidens bindingsværksfacade og nu er opsat i portrummet. Gadesiden viser omkring hovedparten af vinduerne
spor af oprindelige vinduer med kurvehankbuede helstensstik opmuret af vekselvis løber og to
bindere. Den nuværende indgangsdør nordligst i
1. stokværks gadeside har sandsynligvis afløst en
oprindelig lavere, men bredere døråbning. Over
porten fandtes en †kvist med hejseluge.127
	Til denne ombygning kan muligvis også knyttes et karnaptårn, der var anbragt på nordfacaden længst mod vest, og som med stor sandsynlighed sprang noget frem mod vest i forhold
til gavlen.128 Tårnet giver sig til kende ved en
bevaret dørforbindelse fra kælderen samt ved
ommuringer i facaden i de to herover liggende
stokværk.129 Tilbygningen, der prydedes af et
yderst usædvanlig snoet sneglespir, blev nedrevet
1850, da det udgjorde en potentiel fare for kirken
i tilfælde af ildsvåde.130
De nævnte ændringer er af Vilh. Lorenzen blevet forsøgt tilskrevet bygmesteren Dominicus
Baetiaz, der i 1600-tallets begyndelse, muligvis
endog tidligere, var aktiv på Ulfeldtsholm, det
nuværende Holckenhavn, syd for Nyborg.131
Forlængelse 1650. Efter at gården 1647 var overtaget af Jens Madsen, forlængedes stenhuset 11,4
m mod øst frem til Præstegården (s.d.). På samme
vis som fløjen mod Adelgade fra 1614 byggedes
også forlængelsen med grundmur mod gaden og
bindingsværk mod gården. Bygherre og opførelsesår er anført i murankrene på gadefacaden.
Kun forlængelsens vestre halvdel udstyredes
med kælder, der overdækkes af et enkelt grathvælv
af form som to krydsende tøndehvælvinger.132
Kælderrummet er udstyret med to kvadratiske
vinduer mod gaden og en fladbuet dør mod
gården (genåbnet efter 1912, jf. fig. 21h), mens
en forbindelse, der sekundært var brudt gennem
stenhusets østgavl til middelalderkælderen, nu er
blændet.
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Senere ændringer og restaureringer. Hovedparten
af de nuværende vinduer i facaderne må hidrøre
fra den senere del af 1700-tallet og 1800-tallet;
i facaden mod Korsbrødregade har åbningerne
vandrette halvstensstik, mens Adelgadefacaden
har fladbuestik. Stenhusets 1. stokværk har mod
gården fire fladbuede, sekundære vinduer, mens
to trefagsvinduer i overstokværket hidrører fra
den generelle ombygning af gårdfacaderne 1928
(jf. ndf.) En sekundær(?), smal rundbuet dør med
stejlt stigende ligeløbstrappe omtrent midt i stenhusets nordfacade (fig. 21f) er, efter 1912, ændret
til en lidt bredere, fladbuet åbning med foranstillet
repos og ligeløbstrappe langs facaden (jf. fig. 20).
En dør østligst i østforlængelsens nordfacade har
efter 1912 afløst et vindue af samme form og størrelse som de øvrige tre i samme stokværk. Syd for
porten i facaden mod Adelgade sad endnu 1912
(fig. 21e) en dør og et smalt ‘butiksvindue’, der
sandsynligvis var skabt ved forlængelse nedad af to
ældre vinduer. Senere blev disse to åbninger slået
sammen til én under et bredt fladbuestik indrammende en ‘butiksrude’ med sidestillet adgangsdør.
Et par bagbygninger, der afgrænser gårdsrummet mod syd og øst, må ligeledes henføres til
1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
I 1903 gennemførtes en restaurering under ledelse af arkitekten Aug. Colding, Nyborg.133 Den
mest iøjnefaldende ændring var rekonstruktionen af de oprindelige vinduer i stenhusets vestgavl. På gavlen opsattes en række smedejernscifre
angivende årstallene 1396 og 1903; sidstnævnte
er restaureringsåret, mens der ikke haves kildebelæg for førstnævnte.
Ved en gennemgribende ombygning i 1928, ligeledes ved Aug. Colding, ændredes gårdfacadernes bindingsværk til grundmur. Samtidig øgedes
Adelgadefløjens bredde, således at også det areal,
der tidligere var optaget af svalegangen, blev inddraget i fløjen.134
	En større istandsættelse af komplekset gennemførtes 1996-97 ved Jens Christian Varmings Tegnestue efter kirkens overtagelse af bygningerne (jf.
s. 864). Et projekt til genskabelse af en ældre udformning af den sydlige del af vestfløjens vestfacade gennemførtes 2013. Der indsattes to vinduer
i stedet for den da eksisterende butiksfacade.

†stenhus og †latinskole
Et bygningskompleks nord for kirken bestod af et
†stenhus, traditionelt kaldet klokketårnet, og vest
herfor en †latinskole. Stenhuset var forbundet
med kirkens nordmur med en †støttemur med
portåbning.135
†Stenhus. Hvornår det såkaldte klokketårn er
opført, vides ikke, men det må med stor sandsynlighed være middelalderligt.
	Traditionen tilskriver generelt dronning Margrete grundlæggelsen af »klokketårnet«, idet den
bygger på præsteindberetningen til Ole Worm.63
Bygningen ses hos Resen, Fyn (s. 823, fig. 7),
uden at der kan udledes nærmere bygningsmæssige detaljer heraf.
Det er sandsynligvis denne bygning, der omtales 1533, idet Peder Lykke, lensmand i Nyborg,
tilskrev Hr. Anders Bille: »Ther thill mett skall
i haffue the tw hus, som ther paa staar, thet enæ
er ett barfredt (fritstående befæstningstårn, af ty.
Bergfried) tw lofft høgt mett en skøn kieller
wndher …«.136
	Også et †stenhus, nævnt 1538, da en præst som
en del af sin årlige løn skulle have »frytt thed hele
sten hwws ved scholen medt en andhen maadelig
styck iordt aff kirckens till en koe stall oc en en
swintgaardt«, kan være identisk med ovennævnte
bygning.64 Endvidere nævnes en kælder ved skolen i 1550’erne.137
Præsteindberetningen til Ole Worm giver en
kort beskrivelse af »klokketårnets« udseende
omkring 1625.63 Af beskrivelsen fremgår, at det
murede tårn da var »2 lofft høgt och neden der
vnder en huelffed kielder«. Dets udseende kendes desuden fra Dines Lemmings plan fra sidste
halvdel af 1700-tallet (fig. 25) samt fra skitser af
latinskolen omkring tidspunktet for dens nedrivning 1872 (fig. 26).
Bygningen var placeret nord for kirken ud for
dens tredje fag fra øst. Forud for nedrivningen
fremtrådte den som en ca. 13×14 alen stor bygning (fig. 5, 6 og 25) af røde munkesten og med
en murtykkelse på 2¾ alen.138 Den bevarede
højde var i alt 9 alen over daværende jordsmon,
og bygningen havde da to stokværk over en kælder.
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fig. 24. Kirketårnet under restaurering 1872 set fra nord. Foran kirken ses til venstre den †Latinskoles nordvesthjørne. Foto Georg Petersen 1871. I NM. – The church tower during restoration in 1872, seen from the north. In front of
the church, on the left, the northwestern corner of the †Grammar school.

Kælderen oplystes af i alt syv rundbuede, ¾
alen høje og 1 alen brede vinduer; to til hver side,
mod øst dog kun et i murens nordlige del. Første
stokværks oprindelige vinduer fandtes mod øst

og nord i form af 2½ alen høje og 2 alen brede
spidsbuede åbninger med to profilerede false i såvel vanger som bue. Åbningerne var højt anbragt
i forhold til den bevarede murhøjde.
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Fig. 25. Plan af Vor Frue Kirke, Latinskolen mm. Øst opad. 1:300. Målt og tegnet af Dines Lemming (†1782). I
NLA. – Plan of the Church of Our Lady, the grammar school etc. East up.
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	En 3½ alen høj og 1½ alen bred rundbuet åbning midt på sydmuren angives at være den oprindelige indgangsdør, mens en mindre, rundbuet
dør i østmurens søndre del gav adgang til kælderen via en ligeløbstrappe med 12 trin. Adgang til
bygningens øvre stokværk formidledes tidligere
af hele to murede trapper i tilknytning til dens
søndre hjørner. Mod øst en stejlt stigende ligeløbstrappe i sydmurens murtykkelse med udvendig adgang ad en dør i østmuren nær sydøsthjørnet. I sydvest fandtes en vindeltrappe, der delvis
var indeholdt i murtykkelsen og delvis i et fremspringende bygningsparti på vestmuren. Dette
»trappehus« flugtede med bygningens sydmur og
havde et fremspring på 1 alen og en bredde på
3½ alen. Adgang til trappen gav en rundbuet dør
på fremspringets vestside.
Bygningen havde en hvælvet kælder med fire
krydshvælv, der i midten blev båret af en 1 alen
bred ottekantet pille. Højden til hvælvenes top
angives at have været 3¼ alen. Bygningens første
stokværk overdækkedes af et enkelt krydshvælv,
båret af rundbuede skjoldbuer og var sammenlagt 7 alen højt over gulvet. Det øverste stokværk
var lavt og derfor næppe bevaret i sin oprindelige
højde.
Ved nedrivningen afdækkedes i nordmuren
en lodret skakt, ¾ alen i kvadrat, i murens fulde
højde. Den ansås af undersøgeren for at være oprindelig. Crone konkluderede, at det næppe kunne dreje sig om en skorsten, idet den ikke havde
åbninger mod bygningens indre og i øvrigt ikke
udviste spor af sod. Indretningens oprindelige
formål er uvist.139
Bygningen sammenbyggedes med latinskolen
i Christian IV’s regeringstid (jf. ndf.). Sammenbygningen forårsagede en række ændringer i
form af tilmurede åbninger og formentlig tillige
reducering af bygningens højde. Der etableredes
forbindelse til skolen ved gennembrydning af en
dør i vestmuren, og i bygningens indre udhuggedes et par skabsnicher, den ene angivelig til opbevaring af skolen arkiv.
Kælderen under bygningen nævnes endvidere
flere gange i forbindelse med skolen (jf. s. 868).
Den ovenfor beskrevne bygning udmærker sig
ved det overhvælvede rum i første stokværk, der
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nærmest har sakral karakter, hvilket stemmer dårligt overens med den formodede anvendelse som
klokketårn. Den relativt kraftige murtykkelse
viser, at bygningen fra opførelsen må have haft
tårnagtig karakter. I kilden fra 1530’erne (jf. ovf.)
karakteriseres bygningen som ‘en barfred’, mens
en eventuel funktion som klokketårn ikke er
nævnt. Som eksempler på tilsvarende tårnagtige
bygninger – hyppigt med hvælv i flere stokværk
– kan nævnes huset i Præstegade 23 i Kalundborg og Kompagnihuset i Malmø. Den bevarede
kælder i Kalentegården i Nyborg kan have indgået i et hus af samme type.140
	En datering nærmere end til middelalderens
sidste halvdel er på det foreliggende grundlag
ikke mulig. Udformningen af kælderen viser, at
bygningen næppe er ældre end 1400-tallet.141
Kirkens klokker må – heraf følgende – inden
opførelsen af det store vesttårn 1581 (s. 920 ff.)
sandsynligvis have været ophængt i et klokkehus
eller en klokkestabel andetsteds i området.
†Latinskole. Oprettelsen af en latinskole knyttes
traditionelt til dronning Margrete. Af præsteindberetningen til Ole Worm fremgår herom: ‘Noch
loed (dronning Margrete) bygge norden kircken en muret schole’,63 ligesom Suhm anfører, at
dronning Margrete lod opføre en grundmuret
skole nord for kirken.142
Pontoppidan anfører derimod, at »Den Latinske Skole er strax efter Reformationen opbygget,
og siden i Christian IV. Tid opført en Tilbygning
af tvende Hvelvinger, hvor Mester-Lectie holdes;
samme er af særdeles tykke Mure for at forsterke
Kirkens forhen tilføyede Bygning«.143 Hermed må
han fejlagtigt opfatte den senere inkorporerede
bygning øst for skolen (jf. ovf.) som en tilføjelse.
Anders Faaborg Mülertz beklager 1821,144 at
der er så få kilder til belysning af skolens ældre
historie, idet »Den ulykkelige Ildebrand, som d
11-12 Septbr 1797 ødelagde den største Deel af
Nyborg By, fortærede med Gaarden … i NörreGade, der eiedes og beboedes af den daværende
Rector Mag. Tornøe, tillige alle Skolens Bøger
og Brevskaber fra de ældre Tider …« Også han
formodede, at skolen var grundlagt af dronning
Margrete.145
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Fig. 26. †Latinskole. Skitser af facader. Usigneret og udateret tegning i NLA. – †Grammar school. Sketches of facades.
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Fr. E. Crone, som hovedsagelig byggede sin beskrivelse af latinskolen på ovennævnte Mülertz,
skriver, under henvisning til Suhm, at dronning
Margrete omtrent 1410 lod opføre en latinskole,
og den ældre litteratur tilskriver også hende opførelsen af skolen.146 Hahn-Thomsen derimod
tilsluttede sig 1971 den opfattelse, at skolen er
oprettet kort efter reformationen.147
1504 betalte dronning Christine skolemesteren i Nyborg 8 album »fore han haffde thiæntt
till sywngende messer«.148 Det betyder formentlig blot, at der var en skolefunktion, men ikke
nødvendigvis en skolebygning. Der er imidlertid kilder, der indirekte nævner skolen, nemlig et
dokument fra 13. marts 1538, der vedrører aflønning af præsten i Nyborg. Heri nævnes (jf. s. 868):
»thed hele sten hwws ved scholen …«,64 og igen
1552-56, hvor en kælder ved skolen omtales.137
1554 skænkede Johan Friis til Hesselager de
tidligere indtægter fra Skt. Nikolaj Alter i Vor
Frue Kapel, nemlig renten af fire gårde (jf. s. 843),
til skolerne i Nyborg og Svendborg.149 Han regnes af Pontoppidan og efter ham i en del af den
ældre litteratur som en af skolens store velgørere.150
I 1555 gav Christian III Vor Frue Kirke i Nyborg en del gods, der skulle være givet til Kalentegilderne i Nyborg. Dette skulle nu anvendes til
kirken og skolens behov og ophold (jf. s. 842).151
1586 anmodede skolemesteren og begge hørere ved skolen i Nyborg kongen om at finde
midler til deres underhold,152 og 1587 henlagde
kongen kronens tiende af en del sogne på Østfyn
til underhold for en skolemester og 2 hørere i
Nyborg skole, for at skolen kunne blive forsynet
med des dygtigere personer.153
Jacob Madsens visitationer giver en lang række oplysninger om skolen, skolemesteren, hvor
mange elever der var, og hvorledes disse klarede
sig;154 efter sin visitats i april 1588 således, at skolen var meget forsømt under den forrige skolemester, Hr. Jørgen, præst i Svendborg og med
tilføjelsen: ‘efter hvad man sagde’.42
	En kælder under skolebygningen nævnes 1657
og tjente da til opbevaring af 2000 tagsten, købt
af en hollænder til kirkens fornødenhed.18 Det
drejer sig højst sandsynligt om ovenstående sten-
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hus’ kælder, der ved sammenbygning med skolen
blev en del af denne.
I Christian IV’s regeringstid, muligvis 1642,
opførtes i henhold til Pontoppidan en tilbygning
med to hvælvinger. Dette må forstås således, at
ovenfor nævnte stenhus på dette tidspunkt er
blevet inddraget i skolebygningen, der hermed
havde fået det omfang, den havde indtil nedrivningen.155
Skolemesterens kammer nævnes 1674 i forbindelse med en oplysning om en kobbervejrhane
over skorstenen;18 kammeret var formentlig placeret i bygningens overetage, ligesom der endnu
i slutningen af 1700-tallet synes at være beboelse
for de ugifte lærere.145
	En oplysning i kirkeregnskaberne 1701 om, at
skolebygningens mellemste gavl forsynedes med
nye vindskeder, kan antyde, at det inkorporerede
stenhus endnu på dette tidspunkt rejste sig højere
end den øvrige skolebygning.18
	En større ombygning må have fundet sted
1749-50, hvilket bl.a. fremgår af, at latinskolens
hørere var indkvarteret andetsteds, mens latinskolen »var under bygning«.18 Ombygningen var
tillige angivet ved murankre: »ANNO« (nordsiden) og »1749« (sydsiden) (fig. 26). Blandt specifikationerne af arbejdets omfang kan nævnes
betaling for en tønde kalk, som blev nedkastet i
»Locum privatum« ved latinskolen.18
1755 betaltes for renovering af latinskolens fire
skorstene,18 og igen i 1791-92 var der licitation
over en større reparation,77 som gennemførtes
under ledelse af Johan Jacob Encke,18 ligesom
han forestod en sådan 1805.156
	Endnu 1789 tjente skolens kælder som materialrum for kirken.18
Indgangen til skolens område må have været
ad den nordvestre låge (fig. 6 og 25), og skolens
gårdsplads udgjordes af området mellem skolen
og kirkens nordmur. Mod øst afgrænsedes området med den nedennævnte støttemur.
Skolebygningen var placeret vest for ovennævnte stenhus og flugtende med dettes sydmur. Bredden angives til 11 alen, og tykkelsen af
murene, der var opført af ‘store røde sten’, til 1
alen.157 Bygningen har formentlig fra opførelsen
været i to stokværk.
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Fig. 27. »Kopi af Vedel Simonsens Rids fra 1550« (note 135). Ca. 1:400. Fr. E. Crone (udat.). I NLA. –
“Copy of Vedel Simonsen’s sketch form 1550”.

†stenhus og †latinskole

Bygningens oprindelige indretning er ukendt,
men kendes i sidste halvdel af 1700-tallet fra Dines Lemmings plan (fig. 25). Den havde da to
rum ud over det tidligere nævnte hvælvede rum.
Den murede trappe i sidstnævnte rum synes på
dette tidspunkt at være blevet erstattet af en trappe i skolens mellemste rum.
Skolen flyttede 1809 til lokaler andetsteds i byen.
Den gamle skolebygning blev i en kort årrække
udlejet, med blev 1815 afhændet ved en offentlig
auktion. Den tjente herefter som pakhus.
I forbindelse med anvendelsen som pakhus
blev bygningen udstyret med to porte mod nord,
mens hovedparten af dens vinduer tilmuredes (jf.
fig. 26).
Forud for den store restaurering af kirken købte denne 1867 den gamle latinskolebygning tilligemed ‘det gamle klokketårn’ af fru Schalborg
for 4000 rigsdaler med det formål at have råderum over dem ved restaureringen.158
	En †støttemur mellem kirken og Latinskolens
sydøsthjørne skal ifølge Crone være opført 1619
under henvisning til en †bygningsindskrift, som var
indhugget på en sten i murens vestside:
»A(nn)o 1619 hafver Peder Nielsen Borgemester oc
Tomes Brun Byfoget, efter welbyrdig Cantzeler Jacob
Wlfeltz Befalning, ladet byge denne Pille paa Kirkens
Bekostning. P:N:-T:B:«.159
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Muren, som ofte benævnes »Bouffuen«, optræder
i alt fald 1664, hvor »thaged ofr bouffuen Jmellem Kircken och sholen duer slett Jndted och
Vill aff Nytt Leggis«;87 1667 var buen ganske
brøstfældig og skulle repareres,160 og igen 1673,
hvor den store bue imellem kirken og latinskolen skulle repareres med kalk og sten, taget derpå
skulle omlægges og de to små piller på kirken
nærved tækkes.18 1690 nævnes, at kirkegårdsmuren og muren mellem kirken og skolen igen var
repareret.18
Reparationer af muren omtales jævnlig i regnskaberne.18 1747 blev maler Christian Remin
betalt for at opmale den indsatte sten i muren
mellem kirken og latinskolen med oliefarve.18
1812 omtales piller og mur som meget forfaldne,
pillen ved skolens side var dels nedfalden, dels
faldefærdig, og murermester Encke betaltes for
istandsættelse.84
Muren synes således opretholdt, indtil den 187071 i forbindelse med kirkens omfattende restaurering blev nedrevet. 1872 blev tillige de tilbageblevne bygninger på kirkegården, dvs. Latinskolen og
det i dens østende inkorporerede stenhus, nedrevet.161 Efter støttemurens nedtagning fandt Crone
indskriftsstenen blandt nedbrydningsmaterialet og
»reddede den fra Ødelæggelse«, men den må siden
være bortkommet.

Fig. 28. †Sprøjtehus (s. 876). Plan og opstalt. 1:200. Tegnet af murermester Trabolt
1800. I LAFyn. – †Fire hose building. Plan and elevation.
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Andre †bygninger ved kirken
Sammen med den 1533 omtalte »barfredt« (jf. s.
868) nævnes også, at »… thet andhet er ett liit hus
mett vj bindinger (fag), som i kandt giøre etther
ett stegers wdj«.136 I tilknytning til et †stenhus
nævnt 1538, der (jf. ovf.) sandsynligvis er identisk
med det såkaldte klokketårn, omtales tillige »en
koe stall oc en en swintgaardt«.64 Ligeledes omtales i 1550’erne et kirken tilhørende langt hus øst
for kirken »… som var tre boer (boder?)«.137
Kirkens regnskaber 1662 nævner, at kapellanens
†residens på kirkegården skal nedbrydes og en anden ‘som hr. Gregers (Gregers Sørensen Hjort,
kapellan 1660-68) nu ibor at reparere’.18 Sidstnævnte må være identisk med bindingsværksbygningen, der var tilbygget præstegården mod
øst162 (jf. s. 858 og fig. 19), og som nævnes i flere
af kirkens regnskaber.163 Førstnævntes placering
kendes ikke.
Der er i kilderne omtalt flere †materialhuse. Der
må formodes at have været en række af disse. Et
materialhus nævnes i kirkens regnskab 1693; det
fremgår ikke, hvor huset var placeret.18 Et materialhus nævnes også 1873-74, da pastor Hjorth
betalte for leje af det.18 Der er dog næppe tale
om samme bygning. Et materialhus i anlægget
ved kirken op ad dettes søndre hegnsmur blev i
1908 opført som erstatning for det pakrum, som
kirken tidligere lejede af sognepræsten.85 I 1935
noteres i beskrivelsen af materialhuset, at det er
ombygget i 1934.85
Tømrer Rasmus Davidsen blev 1699 betalt for
at gøre et nyt †benhus, til hvilket der blev brugt
9 alen egetømmer til fødder, fire 16 alen træer til
stolper, remme og spær, 26 lange fyrredeller; der
blev endvidere betalt for 24 alen gammel hollandsk sejldug til at overtrække benhuset med.
En stenbro blev lagt ved huset og under det en
rende.18 1704 blev huset tjæret, og 1711 noteres i
kirkeregnskabet, at der er et benhus ved kirken.18
	Et †kalkhus, hvis placering ikke nævnes, omtales 1669, og 1699 nævnes nogle små arbejder
på kalkhuset.18 Året efter blev til nogle arbejder
i kirketårnet anvendt et antal mursten »… foruden nogle gamble af Kalk Huuset«.18 Hvis dette
da var nedrevet, må det være erstattet af et nyt,

idet der i inventariet i regnskabet for 1732/1734
omtales et kalkhus med en dør med lås og en
gammel hængende trælåge ud til gaden.18 Det
fremgår 1837, at kalkhuset lå på pladsen mellem
kirken og latinskolen.84 Det er uvist, om det drejer sig om samme hus som ovenstående.
†Sprøjtehus. Den seneste store bybrand i Nyborg, 11. sept. 1797, afspejler sig også i kilderne,
idet der i regnskabet umiddelbart efter nævnes,
at kirken trænger hårdt til et grundmuret hus til
dens sprøjte og brandredskaber.18 Desuden betaltes mandskabet ved kirkesprøjten og andre,
‘som i ildebranden var med til at redde Nyborg
Kirke’.18
I de følgende år udbetaltes løn til håndværkere,
herunder 6 rigsdaler til murermester Trabolt for
overslag og tegninger til det nybyggede kirkesprøjtehus (fig. 28).164 Huset byggedes lige øst
for – og op til – Latinskolens østmur, var 10 alen
langt og 8 alen bredt og havde port ud til Nordre
Kirkestræde. Langmurenes tykkelse var 1½ sten,
mens gavlmurene var 1 sten tykke. Endvidere
blev der udbetalt 373 rigsdaler til tømrermester
Jørgen Friederichsen og hans enke.18 Snedker
J. Jørgensen betaltes 1804 for et nyt gulv, 1805
for en ny port og endelig 1809 for at »påskære« 2 huller i husets port; sidstnævnte år lavedes
en nøgle til kirkens sprøjtehus.18 Murermester
Encke fik i 1805 31 rigsdaler for sprøjtehusets
istandsættelse med et nyt tags indretning til stiger mv.18 1810 blev snedker Jørgensen betalt for
at sætte et stakitværk fra kirken til sprøjtehuset,
maler Ambders for at male stakitværket og smed
Jacob Jensen for smedearbejde ved dette.18 183738 noteres, at kirkens sprøjtehus var opført af
grundmur med to porte, tømrermester C. Frikke
var betalt for at opføre et skur over brandstigerne,
købmand H. Kruuse for materialer til bemeldte
skur, og der udførtes en reparation ved murermester Tvede.18
1840/41 tilføjedes, at portene var med hængsler og skodder og låse og nøgler, og gulvet af
brædder, og 1842/43 blev betalt for brolægning
ved sprøjtehuset.18 Kirkesprøjten istandsattes hyppigt, stort set hvert år. 1848/49 blev der opsat
nyt plankeværk mellem kirken og sprøjtehuset,
og dette blev tjæret.18
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Fig. 29.Vor Frue Kirke før restaureringen 1870-71 set fra sydøst, fra Nyenstad. Foto Edv. Pöckel o. 1870. I NM. –
The Church of Our Lady before the restoration of 1870-71, seen from the south east, from Nyenstad.

Dette sprøjtehus blev imidlertid nedbrudt 1857,
og opførelsen af et nyt sprøjtehus i vest mellem
kirken og den gamle latinskole blev udbudt i li-

citation »saaledes at den derværende røde mur
danner forsiden« (jf. s. 848); huset skulle være 11
alen bredt og 71/3 alen dybt. Samme år blev mu-
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rermester F. Wassmann betalt 300 rigsdaler for at
opføre huset op imod støttemuren i vest.80 Det
var af grundmur med port for og bag, havde teglklædt halvtag op til muren og en skotrende af
zink langs kirkens nordmur. Gulvet var af asfalt,
og der opsattes en bræddebeklædning under hanebjælkerne.80
Kommerceråd Schalborg, som ejede pakhuset
(den gamle latinskole), og som lejede pladsen
mellem kirken og latinskolen, købte 1857 4 alen
grund af kirken. Salget skete imod, at han ingen
indvendinger havde imod, at kirken satte gavlen
af det nye sprøjtehus op til hans pakhus, samt at
han heller ingen indvendinger måtte have, hvis
det skulle blive nødvendigt at opføre flere støttemure mellem kirken og op til hans pakhus’
væg.18 1859 var der bagtil tilbygget et halvtag
med tagsten og zinkrende under til sprøjtens
kar.80
I forbindelse med kirkens store restaurering
1870-71 (jf. s. 929 ff.) blev sprøjtehuset nedrevet,165 og sprøjten med tilbehør overladt Nyborg
Kommune.18
†Vognskur til ligvognen. 1861 blev der opført en
bygning til ligvognen på kirkegården.166
Et †lighus, hvis placering ikke kendes, omtales 1853-54, idet graver Kieler blev betalt for at
grave en nedgang til lighuset ved kirkegården til
brug ved ligenes indbæring,80 og tømrer Wilhelmsen betalt for at forfærdige to stakitlåger til
indgangen fra lighuset til kirkegården.84
Det blev 1857 besluttet at opføre et nyt lighus
ved kirken.166 Bygningsinspektør C. A. Møller
blev betalt 50 rigsdaler for tegninger til lighuset,84 og tillige for tilsyn med dets opførelse,18
mens murermester Wassmann fik 1965 rigsdaler
for murerarbejdet.80 Af en udskrift af auktionsprotokollen over licitationsforretningen fremgår,

at facaderne om nødvendigt måtte funderes dybere end gravene.
Lighuset lå i den nordre ende af kirkegården på
det gamle sprøjtehus’ plads og var i grundmur af
røde mursten med fuger i hvid kalk, havde skifertag, to luftventiler i rygningen, to ovale vinduer med mat glas i to ruder, der kunne åbnes,
samt en dobbeltport, der var egetræsmalet med
forsiringer.84 Det målte 5¼ alen i højden til tagskægget, var 13½ alen langt og 11 alen bredt.18
Brolægger Lars Nielsen blev betalt for at lægge
10 favne stenbro mellem kirken og lighuset og
murermester Wassmann for at mure vandkummer og lægge rendesten af de 36 par foreskrevne
rendestenssten.18
1859/60 blev smed S. Knutzen betalt for at opsætte en klokke og klokkestol uden på lighuset
med snor ind i huset, til skindøde at ringe med
(jf. †klokker nr. 2-3). Tillige blev der indlagt gasrør, og en gaslampe med to blus blev anbragt i
huset.80
1869 blev Kromeyer betalt for klorkalk og
svovlsyre til ‘rygning i lighuset’,18 hvilket må være til desinficering af husets indre.
Der omtales flere reparationer af lighuset, inden det i regnskabet 1872 noteres, at lighuset er
solgt og flyttes ud ved assistenskirkegården.18
Et †beskyttelsesrum blev under Anden Verdenskrig etableret på kirkegårdens østligste del og fjernet i 2008. I forbindelse med fjernelsen foretoges
en arkæologisk undersøgelse (jf. s.838), som dog
ikke gav væsentlige resultater, idet der udelukkende blev fundet knogler fra grave, der var forstyrret
ved etableringen af beskyttelsesrummet.32
I 1972 opførtes en bygning med offentlige †toi
letter øst for kirken.167 Denne blev fjernet igen i
2002, området blev planeret og fik sit nuværende
udseende.
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Fig. 30. Østre del af kirkens sydfacade set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Eastern section of the south facade
of the church seen from the north west.

BYGNING
Kirken har sandsynligvis oprindelse i en mindre, romansk †kirke, hvorfra udgravede fundamenter og genanvendte teglsten i den stående kirke kan stamme. O.
1375 blev den erstattet af et stort pseudobasilikalt skib,
der få årtier efter fik tilføjet et tilsvarende tredelt kor med
muret messeklokkespir over ret østgavl, indviet 1428.
I løbet af senmiddelalderen fik langhusets nordog sydside etapevist tilføjet en lang †tilbygning med
karakter af et ydre sideskib. Et tårn blev 1581 opført
ved vestgavlen.
1870-71 gennemgik kirken en omfattende restaurering under ledelse af arkitekt V. Tvede, hvorunder
†tilbygningerne blev stærkt reducerede og kirkens
middelalderlige afsnit tilført et nygotisk udtryk. Atter
1908-10 blev kirken restaureret af arkitekt Aug. Colding, der gav kirkerummet dets eksisterende udtryk.
Orienteringen har en mindre afvigelse mod syd.

Den ældre kirke
†Teglstenskirke. Pseudobasilikaen har med al sandsynlighed oprindelse i en mindre †kirke, hvis eksistens antydes flere steder i den stående bygning;
herfra kan kirkens romanske granitfont ligeledes
stamme (s. 973). Modsat gængs praksis er den nuværende kirke ikke påbegyndt med koret i øst
men derimod med skibet, tilsvarende eksempelvis
Assens Vor Frue (DK Odense 2426 ff.) og Nakskov
(DK Maribo 94 ff.), hvor en stor senmiddelalderlig
kirke etapevist har erstattet en mindre bygning.
Den formodede †kirkes eksakte udformning
og beliggenhed er uvis, men kan på løst grundlag

880

nyborg · vor frue kirke

Fig. 31. Plan. 1:300. Målt af Marinus Andersen 1977, suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2014. Plan.

tilskrives en snæver apsis, der tidligere er knyttet til det gotiske skibs forsvundne østgavl (jf. s.
881). Er dette tilfældet, har den været placeret i
midtskibet af det nuværende skib, hvis ydermure
kan være rejst, mens den ældre †kirke stadig var
i funktion (jf. s. 882). Nedrivning har først været
påkrævet ved den efterfølgende rejsning af skibets højkirkemure, der er delvis udført af genanvendte teglsten, muligvis fra forgængeren (s. 822,
fig. 327). Mod sideskibslofterne er store partier
af skibets højkirkemure udført af røde teglsten i
munkestensformat med mørtelrester, der indikerer genbrug. Heriblandt ses flere sten med grønlig
og klar glasur, der ligesom den mulige apsis antyder, at forgængeren var en romansk †teglstenskirke, der i 1200-tallet også fandt vej til andre fynske
købstæder, eksempelvis Middelfart (DK Odense
2234), Assens (DK Odense 2426), Faaborg (s. 781)
samt Svendborg (s. 109 ff., 284 ff.).

Den nuværende kirke
I årtierne omkring 1400 blev den formodede romanske †teglstenskirke erstattet af et stort langhus med pesudobasilikal opbygning. Byggeriet
blev påbegyndt ved opførelsen af et skib, der arkitektonisk må henføres til o. 1375 og fuldført
med et kor, indviet 1428 (jf. s. 911 ff.).
Skibets plan og opbygning. Skibet er udlagt som
en treskibet pseudobasilika på fire fag markeret
af udvendige stræbepiller. I sideskibene er fagene
kvadratiske, mens de i det bredere midtskib er
rektangulære. Før korets tilkomst har skibet således haft en næsten kvadratisk plan, ca. 21,8×20
m, og fremstået som en meget kompakt bygning.
Østgavlen blev nedrevet ved opførelsen af koret men har været ret afsluttet. I sideskibenes ydre
østhjørner er bevaret et kort gavlparti, muret vinkelret på langmurene, hvilket også gælder de to
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Fig. 32. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt af Marinus Andersen 1970, suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen
2014. – Longitudinal section looking south.

bygningsafsnits gavltrekanter, der mod loftet, udvendig på højkirkemurene, er levnet som fremspringende behuggede partier (fig. 31, 37-38).168
Desuden angiver spor over hvælvet på højkirkemurenes inderside, at den nedbrudte midskibsgavl var ret (fig. 328).
Da de levnede partier af sideskibenes østgavle delvis udgøres af gavltrekanter, har disse to
bygningsafsnit ikke strakt sig længere mod øst.
Derimod kan det ikke ubetinget afvises, at der i
forlængelse af midtskibet har været et samtidigt,
lavere korafsnit. På søndre højkirkemurs østhjørne, ud for sideskibsloftet, ses således et kort østgående murparti med behugget østside (fig. 37).
Murværket, der strækker sig ca. 60 cm frem for
skibets østgavl og har haft overkant ca. 2 m under
dettes murkrone, kan have indgået i en sydmur i
et kor, der måtte vige ved opførelse af det nuværende (s. 902 ff.). Da det af de bevarede partier af
skibets østgavl fremgår, at den blot var ca. 75 cm
tyk og dermed væsentlig spinklere end skibets

Danmarks Kirker, Svendborg

øvrige mure,169 er det dog sandsynligt, at østgavlen allerede under opførelsen blev betragtet som
midlertidig. I det lys synes det nuværende kor at
være planlagt allerede ved opførelsen af skibet,
og et hypotetisk kor samtidig med skibet ville
dermed være tiltænkt en usædvanlig kort funktionsperiode. Snarere udgør det fremspringende
murparti rester af en østvendt, midlertidig stræbepille, der har modsvaret piller på vestgavlen (jf.
s. 883).170
Ved restaureringen 1908-10 (s. 933) fandt Aug.
Colding rester af skibets forsvundne østgavl. Jf.
Crone havde denne 1550 en snæver apsis ud for
midtskibet (fig. 27, note 135), men om også det
påtrufne fundament havde en krumning er uvist.
Den ældre tolkning må derfor behandles med
stor forsigtighed.171 Det må hertil anføres, at en
apsis ikke udgør en naturlig afslutning på et gotisk langhus, og hvis den har eksisteret, må den
snarere tilskrives langhusets formodede romanske
forgænger (jf. s. 879).172
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Fig. 33. Tværsnit gennem skibet set mod vest. 1:300. Målt af Marinus Andersen
1977, suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2014. – Cross-section through the
nave looking west.

I skibets omsatte facader og glatpudsede bagmure er der ikke spor efter de ophold, der uundgåeligt har været undervejs i opførelsen af det
store bygningsafsnit. Fra nordre sideskibs loft kan
det dog fastslås, at højkirkemuren er rejst efter
skibets ydermur, som angivelig blev bygget uden
om en ældre og mindre †kirke (s. 879 f.); således
er muren mod vest sluttet til en fortanding i skibets vestgavl. Denne fremgangsmåde er udbredt
og genfindes bl.a. i Faaborg Helligåndsklosterkirke (s. 653). Arkadepillernes variationer angiver

Fig. 34. Tværsnit gennem koret set mod øst. 1:300.
Målt af Marinus Andersen 1977, suppleret og tegnet
af Thomas Bertelsen 2014. – Cross-section through the
chancel looking east.

desuden, at den nordre højkirkemur blev rejst før
den søndre (s. 893).
Materiale og teknik. Skibet, der er rejst over et
fundament af granitsten, hvis øverste del stedvis
er synlig på vestgavl og sydfacade, er sat af røde
teglsten i munkestensformat iblandet spredte
mørkbrændte bindere. 1870-71 blev størstedelen af murene, der allerede i middelalderen blev
perforeret af arkader mod nord og syd (s. 915
f.), omsat med nye tilsvarende sten i krydsskifte,
men oprindelige facadepartier er levnet på vestgavlens søndre del og søndre sideskibs sydmur
(fig. 30, 65). Her er murene sat i ujævnt munkeskifte, der genfindes i højkirkemurenes øvre
del, der ses fra loftsrummet. Her indgår mange
genanvendte teglsten, som kan tilskrives en ældre
†kirke (s. 879 f.). Mod loftet er den oprindelige
fugning udført med uregelmæssige skarpryggede
og skråtskårne profiler. Behandlingen ses både i
bagmur og facade, der er repræsenteret på østsiden af sideskibenes behuggede gavltrekanter.
Mod loftet har højkirkemurene adskillige indog udvendige stilladshuller. I den nordre murs vestre del er et hul udfyldt af den oprindelige stilladsbom af eg, som ved byggeriets afslutning blev
afhugget i flugt med muren.173
Skibets sideskibe. Ved restaureringen 1870-71
fik hver af sideskibenes langmure en stræbepille
i overgangen til koret samt en diagonalt placeret
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stræbepille på hvert vesthjørne (jf. s. 929 ff., fig.
30-31). Alle er afsluttet ca. 1 m under murkronen
af et skråtag, der ligesom en skrå aftrapning af pillernes fronter er belagt med kobber.
Allerede ved opførelsen fik sideskibene udvendige stræbepiller, der imidlertid kun er delvis bevaret på gavlene. På vestgavlen er der ud for hver
højkirkemur en pille, der 1581 blev inkorporeret
som lisen i tårnets nord- og sydfacade (fig. 65).
De to stærkt forstyrrede piller, der ikke er i forbandt med tårnet, springer ca. 60 cm frem for
gavlen og afsluttes vandret ca. 1,5 m over sideskibenes murkrone. Trods østgavlens midlertidige
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karakter har denne sandsynligvis haft to tilsvarende piller, der blev fjernet ved korets tilkomst
(s. 902 ff.).
1862 eksisterede der yderligere en forgænger
for den nordvestre diagonale pille, der meget vel
var oprindelig. Også denne pille, der i senmiddelalderen blev inkorporeret i langhusets nordre †tilbygning, havde skråtag og aftrappet front
(fig. 36a og d).174 Tilsvarende faginddelende piller må også have strakt sig frem for sideskibenes
nord- og sydfacade, hvor de ligeledes 1862 kunne genkendes indvendig i †tilbygningerne (fig.
36a). Her var flere hvælvfag mod sideskibsmu-

Fig. 35. Aksonometrisk rekonstruktion af kirken umiddelbart før restaureringen 1870-71. Fremstillingen gengiver
kirkens bygningskrop ved reformationen, hvorved tårnet fra 1581 blot er markeret ved sin overordnede form.
1:500. Tegnet af Thomas Bertelsen 2014 på baggrund af opmålinger af V.Tvede 1862. – Axonometric reconstruction of
the church immediately before the restoration of 1870-71. It shows the body of the church building at the time of the Reformation, with the tower from 1581 marked only by its overall form.
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a
Fig. 36a-c. Plan og opstalter. 1:300. a. Plan. b. Østfacade. c. Nordfacade. Målt og tegnet af
V. Tvede 1862. I NM. – Plan and elevations. a. Plan. b. East facade. c. North facade.

rene adskilt af korte murfremspring, utvivlsomt
rester af piller, der tidligere havde indgået i de
etapevist opførte †tilbygningers sidemure (s.
915 ff.).175
På samme tid stod der en retvinklet pille med
vingetegltækket skråtag på skibets sydøsthjørne,
men dens spinkle plan taler for, at det er en nyere
tilføjelse; pillen blev erstattet af en ny ved restaureringen 1870-71 (fig. 36e).176 Et lignende, kraf-

tigere murfremspring samme sted på nordsiden,
mellem langhusets 2. og 3. fag fra øst, angiver, at
de oprindelige piller her ikke var placeret diagonalt som mod vest. Dette kan som nævnt skyldes,
at skibets østgavl ved opførelsen blev betragtet
som midlertidig, og et jævnbredt kor tidligt var
planlagt (s. 881).
Sideskibenes vestgavle var 1862 dekoreret med
et savskifte, der stødte op mod tårnets nord- og
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d
Fig. 36d-f. Opstalter og snit. 1:300. d. Vestfacade. e. Sydfacade. f. Snit i skibet set mod
nord. Målt og tegnet af V. Tvede 1862. I NM. – Elevations and section. d. West facade. e.
South facade. f. Section through nave looking north.

sydside (fig. 36d). Det dekorative bånd, der var
placeret ca. 5 m over terræn, har muligvis strakt
sig tværs over midtskibsgavlen.
Langmurene afsluttes af en falsgesims over en
fladbuefrise, der hviler over falsede binderkonsoller med rundet underkant (fig. 30). Frisen blev

opsat ved restaureringen 1870-71, hvor den mod
syd erstattede en enkel, muligvis oprindelig falsgesims (fig. 36e). Om murene også oprindelig har
stået med buefriser, der i senmiddelalderen blev
ødelagt af de to †tilbygninger, er muligt, men intet spor er levnet.177
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g
Fig. 36g-i. Snit. 1:300. g. Snit set mod vest samt snit set mod øst. h. Snit i de søndre
†tilbygninger set mod syd samt snit i søndre sideskib set mod syd. i. Snit i de nordre
†tilbygninger set mod nord samt snit i nordre sideskib set mod nord. Målt og tegnet af
V. Tvede 1862. I NM. – Sections. g. Section looking west and section looking east. h. Section
through southern †extensions looking south and section through southern side-aisle looking south.
i. Section through northern †extensions looking north and section through northern side-aisle
looking north.

Mod øst og vest var sideskibene afsluttet af den
yderste del af en bred gavltrekant, der har dækket
alle pseudobasilikaens tre skibe (fig. 37-38, 65).
Af de østre, der blev nedtaget ved korets tilkomst
i 1420’erne, er kun bevaret stærkt behuggede rester i højkirkemurene (s. 880-81), mens de vestre
endnu er bevaret på hver side af tårnet. I 1870-71
blev begge omsat i facaden med glat gavlfelt og

kamgavl med seks brynede og hulteglstækkede
takker (s. 929-32). Forud for var de kantet af en
glat vingetegltækket kam og havde i hver af de ligeledes glatte gavlfelter en rektangulær glug med
sprosset vindue (fig. 36d, 63).
†Døre. Skibet har formentlig haft en nord- og
syddør i et af sideskibenes vestligste fag, der i
senmiddelalderen blev gennembrudt af brede
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Fig. 37. Søndre højkirkemur i overgang mellem kor og skib, set fra sideskibsloftet mod nordvest. Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Southern nave wall at transition between chancel and nave, viewed from side-aisle
ceiling towards the north west.
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Fig. 38. Nordre højkirkemur i overgangen mellem skib og kor, set fra sideskibsloftet mod sydøst. Foto
Arnold Mikkelsen – Northern nave wall at the transition between nave and chancel, viewed from side-aisle ceiling towards the south east.
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Fig. 39. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of church looking west.
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arkader til de etapevist opførte †tilbygninger (s.
915 f.).
Vinduer. Samme †tilbygninger har også fjernet
de fleste sideskibsvinduer, men ved deres reduktion 1870-71 fik de genopførte ydermure hver tre
vinduer; et i vestgavlen samt et i hvert sideskibs
østligste og vestligste fag (fig. 30-31). De nygotiske åbninger har spidsbuede helstensstik og udvendig profileret dobbeltfals; to trekvartrundstave
med mellemliggende retkantet led. Indvendig er
lysningen, der er delt af ligeledes profileret stavværk, ufalset med affasning i overgang til væggen.
†Vinduer. I 1862 havde sideskibenes levnede
partier, søndre sideskibs østligste fag samt sideskibenes vestgavle hver et spidsbuet vindue, der
udvendig var indrammet af profilerede false (fig.
36a-e). Samme profilering fulgte indvendigt vinduerne i søndre sideskib, mens det nordre gavlvindue her var omgivet af dobbelt halvstensfals.
Dette kan tilskrives en ommuring, der også udslettede den ydre profilering af vinduets øvre del.
De tre profilerede vinduer føjer sig naturligt til
skibets indre og var formentlig oprindelige. Et
fladbuestik i lysningerne er formentlig etableret i
nyere tid i forbindelse med indsættelse af retkantede vinduesrammer.
Midtskibet var mod øst og vest afsluttet af en høj
bred gavltrekant, der også omfattede sideskibene.
Den østre blev nedtaget ved opførelsen af koret
(s. 902 ff.), mens den vestre blev delvis ødelagt
1581, da tårnet blev rejst (s. 920). Ud for midtskibet blev gavltrekanten da nedskåret og genopført
som østmur i tårnet. Da tårnets indre er dækket
af tyk hvidtekalk, kan det ikke bestemmes, hvor
omfattende nedskæringen var; om gavlfeltet var
glat eller dekoreret, er således også uvist.
Dør. I midtskibets vestgavl stammer en retkantet indgang fra 1833-35,84 men et fladbuet buestik, der 1976 blev fundet ovenover, stammer formentlig fra en oprindelig indgang.178
†Vinduer. Foruden vinduer i midtskibets ned
tagne østgavl er det højst tænkeligt, at også vestgavlen over døren har haft et stort vindue, hvorfra
der angivelig eksisterede spor i midten af 1800-tallet.179 Vinduet var da blændet, sandsynligvis ved
tårnets tilkomst 1581 (s. 920), men forsvandt ved
restaureringen 1870-71, hvor gavlen fik en stor
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rundbuet forbindelse mellem orgelpulpituret og
tårnets nedre mellemstokværk (s. 930).
Indre. Hver af midtskibets fire fag er forbundet med sideskibsfagene ved en spidsbuet arkade
i højkirkemuren (fig. 39). Som kontrast til skibets hvidtede indre står buer og piller i røde sten.
Bueslagene har profileret dobbeltfals mod begge
sider, yderst et affaset led efterfulgt af to trekvart
rundstave.
Arkadebuerne hviler på to gange tre ottekantede piller foruden tilsvarende halvpiller mod skibets gavle (fig. 31). Mellem den nordre og søndre
pillerække ses mindre variationer, der angiver, at
de to mure, der blev indsat efter opførelsen af skibets ydermure (jf. s. 882), er rejst i kronologisk
forlængelse af hinanden. Muligvis blev den nordre
højkirkemur rejst først, da dens detaljering synes
gengivet i forenklet form mod syd (s. 911 ff.).
Pillerne er i nord lidt spinklere end i syd.Alle har
hjørnestave, der mod nord suppleres af en rundstav
på den pilleside, der vender mod sideskibet (fig.
42-43). Før 1862 blev pillernes nederste meter
dækket (jf. fig. 36f ), og deres oprindelige sokler
skjult.Ved restaureringen 1908-10 blev den sydvestre pille fremdraget i fuld højde og soklen rekonstrueret over det forhøjede gulv (s. 933, fig. 41).
Den fem skifter høje sokkel, der hviler på en kvadratisk plint af aftrappede skifter, skjult under det
oprindelige gulvniveau, er udført med to udkragede rundede led, adskilt af et tilbagetrukket (fig. 43).
En lignende sokkel blev samtidig rekonstrueret på
søndre højkirkemurs sydvestre halvpille.180
Øverst er pillerne afsluttet af et kragbånd, mod
syd dannet af et udkraget rundet skifte under et
kraftigt udkraget led med karnisprofileret underkant. Mod nord afsluttes pillerne af et ejendommeligt led bestående af et let tilbagetrukket skifte
omsluttet af en øvre og nedre affasning. Den iøjnefaldende formgivning, hvortil der ikke kendes
nære hjemlige paralleller, kan skyldes, at de tilbagetrukne led skulle udfyldes med separate kragbånd.
Således stod pillerne også 1862 med kragbånd,
der var identiske med kragbåndene mod syd, men
1908-10 blev disse fjernet til fordel for den nuværende løsning (fig. 36g, 39). Om de forsvundne
kragbånd var oprindelige, vides ikke, ligesom det
er uvist, om de var udført af puds eller sten.
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tionernes ødelæggelse var iagttaget i midterblændingen, blev dog udeladt (fig. 51).
Ét skifte under skjoldbueblændingerne har den
søndre højkirkemur haft en to skifter høj frise,
der har løbet i skibets fulde længde (fig. 50). Frisen har været kantet af to udkragede skifter, der
sandsynligvis blev borthugget ved restaureringen
1870-71 (fig. 90). Formentlig ved restaureringen
1908-10 blev den behuggede kantning renset for
kalk, men atter hvidtet som den øvrige del af
muren ved restaureringen 1971-72.
Den nordre højkirkemur har ikke spor efter
en tilsvarende frise. En vandret behugning under
skjoldblændingerne må snarere repræsentere en
udligning af en let afsætning i facadeplanet (fig.
56).

Fig. 40. Nordre højkirkemurs vestligste halvpille, set
mod sydvest (s. 893). Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Westernmost half-pier of the northern nave wall, looking
south west.

Mod midtskibet krones hver arkade af en bredt
skjoldbueblænding der er indsat under hvælvenes skjoldbuer (fig. 32-33). De spidse bueslag,
der udspringer umiddelbart over underkanten af
de en halv stens dybe blændinger, er indrammet
af et blankt affaset halvstensstik. I hver blænding
er indsat tre høje og smalle spidsbueblændinger;
den midterste højere end de flankerende (fig. 44,
50). 1833-35 og årene kort efter blev skjoldbueblændingerne gennembrudt af højkirkevinduer
men genfundet og rekonstrueret 1908-10 (s. 929,
933). Herunder etableredes ligeledes blændingernes eksisterende buestik, der tidligere var ledsaget
af en trekvartrundstav (fig. 44).181 En spidsbuet
åbning til sideskibsloftet, der forud for dekora-

Fig. 41. Skibets sydvestligste pille efter frilægning af
de nederste skifter (s. 893), set mod sydvest. Foto M.
Mackeprang(?) o. 1910. I NM. – Southwesternmost pier
of the nave after exposure of the lowest courses, looking south
west.
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Hvælv. Hvert af skibets tolv fag dækkes af et
krydshvælv med let puklede halvstenskapper med
sildebensmurede rygninger. Alle er opført over
vægforlæg, dog er den præcise tilslutning til den
forsvundne østgavl uvis. Ved korets tilkomst o.
1420 blev gavlen nedrevet ud for alle tre skibe og
reduceret til gjordbuer. Disse er siden blevet skjult
af en kraftig forstærkningsbue, der formentlig blev
opsat ved restaureringen 1870-71 (s. 929 ff.).
Mod loftet ender flere hvælvlommer i en
snæver mørtelflade, der skråner let mod et lille
retkantet svikkelhul i kappernes nederste del;
hullerne er lukket mod kirkerummet (fig. 45). I
midtskibets 2. fag fra øst har østkappen desuden
et stort cirkulært, nu tilmuret, hul (fig. 31). Tilsvarende huller kendes fra samtidige kirker i både
ind- og udland og må ses i relation til liturgien
ved Kristi Himmelfart; en fynsk parallel ses i Assens Vor Frue (DK Odense 2475).
Halvstensribberne, der overvejende er samlet
om en stor firsidet slutsten, har tilspidset profil,
der genfindes i de ligeledes halvstensbrede gjordbuer, som i midtskibet udspringer fra en kampestenskonsol. 1862 gengives midtskibskonsollerne
med ensartede karnisprofiler, formentlig udført i
puds (fig. 36f), ligesom det kan være tilfældet for
de nordre midtskibspillers kragbånd (s. 893-94).
Disse konsoller, hvis etableringstidspunkt ikke
kendes, blev ved restaureringen 1870-71 erstattet
af hver sin modellerede ansigtsmaske (jf. s. 932).
I sideskibene er den overvejende del af gjordbuerne afsluttet af en kalkstenkonsol, der både
ses på ydervægge og arkadepiller (s. 896 ff.). Mod
nord er flere af disse i ydermuren sluttet til søjlebundter, der danner pendant til arkadepillernes
halvpillerne (fig. 31, 40, 46). Gavlhjørnerne har
søjlebundter med hver tre led, med undtagelse af
det nordøstre, hvori der blot er en trekvartstav. I
langmuren markerer et treledet søjlebundt ligeledes sammenstødet mellem langhusets 4. og 5. fag
fra øst. I deres nuværende form stammer de fra
restaureringen 1908-10, da der under sideskibets
gulv blev fundet rester af oprindelige søjlebundter
(s. 933).182 Om bundterne blev opgivet undervejs
i byggeriet eller er blevet nedhugget er uvist, ligesom det ikke vides, om de har markeret alle fag i
sideskibet. Muligvis blev de ødelagt i senmiddel-
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alderen, da sideskibets langmur fik brudt arkader
til den †nordre tilbygning (s. 915). Blev pillerne
realiseret, er de fjernet før 1862 (fig. 36a, f-g, i).
Mod midtskibet blev enderne af den nordre
højkirkemur yderligere afsluttet af et treledet søjlebundt, placeret op mod skibets øst- og vestgavl.
Det vestre strækker sig op over underkanten af
blændingsfelterne øverst på højkirkemuren, hvor
det krones af et simpelt kragbånd af to diagonale
skifter (fig. 39). Den øvre del af bundtet blev rekonstrueret ved restaureringen 1971-72, hvor det
blot var bevaret i ca. 2 m’s højde. (s. 933-34). På
baggrund af behugninger i midtskibets vestgavl

Fig. 42-43. Højkirkemurenes piller. Planer og opstalter.
1:50. Målt af Trine Vogelius 2014, tegnet af Thomas
Bertelsen 2014. 42. Nordre højkirkemurs vestligste
pille. 43. Søndre højkirkemurs vestligste pille (s. 89394). – Piers of the nave walls. 42.Westernmost pier of northern nave wall. Plan and elevation. 43. Westernmost pier of
southern nave wall. Plan and elevation.
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Fig. 44. Udsnit af skibets højkirkemure med rester af højtsiddende spidsbueblændinger (s. 894). Foto M. Mackeprang o. 1910. I NM.– Detail of nave walls with remains of high-lying pointed-arch recesses.

må det antages, at de da manglende partier er blevet nedhugget; hvornår dette skete, vides ikke.
I midtskibets nordøstre hjørne blev de nederste
skifter af en tilsvarende pille fremdraget 1971-72
(fig. 326). Pillestumpens overkant var placeret
umiddelbart under gulvet, der oprindelig har ligget ca. 1 m lavere (jf. s. 893), og den må tidligere
have været synlig. Da der på højkirkemurens tilstødende halvpille ikke er spor efter en eventuel
nedhugning, er det sandsynligt, at denne pille
blev opgivet undervejs i byggeriet.
Hjørnepillerne mangler i midtskibets sydside,
hvor det vestligste hvælvfags sydvestre ribbe dog
er forlænget ned i højde med arkadepillernes kragbånd med retkantede bindere, diagonalt indmuret
i hjørnet (fig. 39). Som søjlebundtet i midtskibets
nordvestre hjørne må også denne detalje tilskrives
restaureringen 1971-72,hvorunder den forlængede

ribbes nedre del manglede. Om ribben blev etableret på baggrund af oprindelige spor, vides ikke.
I sideskibene, under gjordbuernes sammenstød
med ydermure og midtskibspiller, er der indsat næsten kvadratiske konsoller af kalksten, 30×30 cm,
hvori der er udhugget i alt 18 hoveder, som i flere
tilfælde er karikerende eller ligefrem groteske; over
halvpillerne i nordre sideskib fremstår konsollerne
nærmest som et kapitæl (fig. 48-49).183
Hovederne er ikke, som man ellers ser, skulpteret
fri af stenen, men er ‘gravet’ ud af den.To konsoller
blev fornyet 1870-71, da de fleste andre fik en hård
afrensning og afretning, som heller ikke har efterladt mere end ubetydelige spor efter bemaling.18
Hovederne beskrives her begyndende i nordre
sideskibs sydside fra øst (1-5), fortsættende i nordsiden fra vest (6-9), derpå i søndre sideskibs sydside
fra vest (10-14) og i nordsiden fra øst (14-18).
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Fig. 45. Hvælvlomme mellem 3. og 4. fag fra øst i skibets midtskib, set fra loftet mod nordvest (s. 895). Foto
Arnold Mikkelsen 2013. – Vault space between third and fourth bay from the east in the central aisle of the nave,
seen from the ceiling towards the north west.
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Fig. 46. Nordre sideskibs indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of northern side-aisle looking east.
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Fig. 47. Søndre sideskibs indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of southern side-aisle looking west.

57*

900

nyborg · vor frue kirke

Fig. 48. Hovedrelieffer i nordre sideskib. 1-5. Sydsiden (s. 900-01). 6-9. Nordsiden (s. 901-02). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Main reliefs in the northern side-aisle. 1-5. South. 6-9. North.

1) (Fig. 48.1) 1870-71. Et bredt mandshoved
med pagehår og kort fuldskæg. 2) (Fig. 48.2),
Kristushoved med smal korsglorie, lukkede øjne,

kantet næse og lokket fuldskæg. 3) (Fig. 48.3),
narrehoved(?), spidsovalt og hætteklædt, med ind
trukne kinder og dobbelthager, der kan antyde
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Fig. 49. Hovedrelieffer i søndre sideskib 10-14. Sydsiden (s. 902). 15-18. Nordsiden (s. 902). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Main reliefs in the southern side-aisle.10-14. South. 15-18. North.

et grin. 4) (Fig. 48.4), skægløs yngling med kort,
stridt hår og et lille smil. 5) (Fig. 48.5), mandshoved med pagehår, hængemund og ditto skæg

(som nr. 14). 6) (Fig. 48.6), en burlesk, rundkindet
og grinende mand. Han er skægløs og har en hue
ned om ørerne. 7) (Fig. 48.7), konge(?) med kort
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pagehår, ubestemmelig krone, hængemund samt
næserynker og et kort tvedelt fuldskæg. Svage spor
af rødbrunt. 8) (Fig. 48.8), måske et kvindehoved,
aflangt med opsats, øjnene er næppe angivet, og
munden er bare en ridse. 9) (Fig. 48.9), måske et
kvindehoved, dronning(?), aflangt med kronelignende hovedbeklædning, der danner to rækker firkanter. Ansigtet som nr. 7. 10) (Fig. 49.10),
formentlig mandshoved med udbulende øjne og
skæv mund. 11) (Fig. 49.11).1870-71, åbenbart
udført efter nr. 16. 12) (Fig. 49.12), en velnæret
kvinde med opsat hår og smilende mund. 13)
(Fig. 49.13), en let smilende, skægløs yngling med
kort moderigtigt hår og høj glat pande. 14) (Fig.
49.14), bredt mandshoved med pagehår, hængemund og ditto skæg (som nr. 5). 15) (Fig. 49.15),
formentligt mandshoved, ægformet med kort hår
og baret. Øjnene er smalle, munden nedadvendt,
hageskægget helt kort. 16) (Fig. 49.16), et bredt
mandshoved, let smilende med hængende bryn
og kløftet hage. 17) (Fig. 49.17), vistnok en mand
med hætte, lille ansigt, høj glat pande og en let
smilende mund. 18) (Fig. 49.18), et smalt mandshoved med udbulende øjne og en skæv, indristet
mund; et øre er formet som en hank.
De fleste af hovederne er ret brede med skarpe
grater, andre mere afrundede og vege i formerne
(nr. 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16 og 18?). Det er derfor
muligt, at der har været to forskellige stenhuggere i arbejde. Trods grovheden kan en del træk
henføres til den såkaldte ‘skønne stil’ i årtierne
omkring 1400 med dens burgundiske mode.184
Det gælder de høje glatte pander, kantet af ganske kort hår, ligeledes det tvedelte skæg (nr. 7) og
måske nogle af hovedtøjerne.
Kristusbilledet (nr. 2), der har et sidestykke i nogle
(ganske vist lidt senere) teglhoveder i Skt. Katrine
Kirke i Ribe (DK Ribe 711), taler for sig selv som
‘vera icon’, det sande billede.185 De øvrige, forskelligartede og åbenbart tilfældigt vekslende personkategorier og fysiognomier taler imod, at der skulle
have været noget samlet budskab med udsmykningen ud over at illustrere skabningens mangfoldighed og underholde beskueren. Det er den samme
ofte groteske type hoveder, man finder på korstolenes støttesæder (misericordier) f.eks. i Klosterkirken i Horsens (DK Århus 5850 med fig. 319).186

Arkitektoniske hoveder kendes siden 1100-tallet og blev fra 1200-tallet udbredt som hvælvkonsoller i den gotiske arkitektur,187 dog ikke så meget
i Danmark, hvor den porøse kridtsten er uegnet
til skulptur. De tidligste er af importeret kalksten
og findes i Ribe Domkirke, dels fra o. 1225-50,
dels fra begyndelsen af 1300-tallet (DK Ribe 25459, 278-79). Fra de nedrevne tiggermunkekirker
i Odense og Svendborg er der i Nationalmuseet
bevaret udmærkede, dekorerede hvælvkonsoller,
men her spiller hoveder kun en underordnet rolle.
På Sjælland kan nævnes gode eksempler af kalksten i Køge Skt. Nikolaj Kirkes tårn fra o. 130025 (DK KbhAmt 173) og i Slagelse Skt. Peders
Kirke o. 1375 (DK Sorø 224-25). En lige så klar og
tidsmæssigt endnu nærmere parallel findes i Ronneby Kirke i Blekinge (SvK 33, 44-45).188
Korets plan og opbygning. Til skibet er sluttet et
jævnbredt, ligeledes pseudobasilikalt kor på to fag
med ret østgavl, der blev indviet 1428 (jf. s. 836).
Herved blev kirken fuldendt som et ubrudt langhus på i alt seks fag (fig. 31). Både i sideskibe og
midtskib er fagene rektangulære.
Ved opførelsen af koret blev skibets østgavl
nedrevet, og mod kirkerummet er kun dens østhjørner levnet som korte murpiller, der skaber et
mindre ophold i sideskibenes ydermure (jf. s. 88081). Fremspringene udlignes dog i høj grad af, at
korets sideskibsmure og østgavl indvendig har en
bred og dyb niche i hvert fag, der efterlader murstykkerne ud for hvælvsammenstødene som indvendige stræbepiller. Denne særegne løsning må
tilskrives påvirkning fra den sydlige Østersøkyst
(s. 913-14).
I murene er der ikke spor, der belyser byggeriets organisation, men som i skibet er ydermurene
rejst før højkirkemurene (s. 882). Fra søndre sideskibsloft ses, at højkirkemuren er sluttet til en åben
fortanding i gavlen. Fra loftsrummet iagttages ligeledes, at korets højkirkemure er føjet til skibet ved
en grov behugning af det ældre murværk; mod syd
indgår der i sammenstødet rester af en formodet
stræbepille på skibets østgavl (s. 881; fig. 37).
Materiale og teknik. Koret er sat af teglsten i munkestensformat, der udvendig blev stærkt omsat
med tilsvarende sten i krydsskifte ved restaureringen 1870-71 (s. 929). Kun østgavlen står med stør-
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Fig. 50. Søndre højkirkemurs 2. og 3. fag fra øst der markerer overgangen mellem kor og skib, set
mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Second and third bays from the east of the southern nave wall,
marking the transition between chancel and nave, looking south east.
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re oprindelige facadepartier af røde sten iblandet
spredte mørkbrændte bindere, lagt i uregelmæssigt
munkeskifte (fig. 52). Tilsvarende murværk ses fra
loftet på højkirkemurene og østgavlens inderside,
hvor der dog kun undtagelsesvist indgår mørkere
bindere. Fugningen er her udført med primært
skarpryggede profiler (fig. 38, 54). Over hvælvet
brydes murene af adskillige stilladshuller, der tidligere også kan have domineret facaderne. Således
lukkede murermester Knudsen for 4 mark og 8
skilling messeklokkespirets bomhuller i 1841.84
Korets sideskibe. Ligesom skibet fik koret 187071 tilføjet fagdelende stræbepiller. På hver sideskibsmur blev rejst en pille i sammenstødet
mellem de to hvælvfag, mens østhjørnerne fik
diagonalt placerede piller; alle identiske med de
samtidige piller på skibet (jf. s. 882-83, fig. 31, 52).

Fig. 51. Skitse af korets østgavl (s. 906-09), pille i skibet
(s. 893-94) samt skjoldbueblænding i skibets højkirkemur (s. 894). Høyens notesbog 8, 1830’erne. I NM. –
Sketch of east gable of chancel, pier in the nave and wall-rib
recess in the nave wall.

På koret har pillerne dog ikke haft forgængere.189 1862 stod den intakte sydfacade og østgavl
uden piller, der ved udlægningen blev udeladt til
fordel for de indvendige piller, der opstod mellem
ydermurenes store nicher (s. 909-11, fig. 36a).
Korets sidemure og gavl har en høj, let fremspringende sokkel med karnisprofilerede formsten, hvorover der mod øst løber en firkløverfrise.
Begge stammer i deres nuværende form fra 1858,
hvor der indkøbtes ‘Cirat Steen’ fra Frederikshøj
Teglværk til østgavlens istandsættelse.84 Dog eksisterede i hvert fald frisen allerede i 1830’erne, og
den nuværende repræsenterer formentlig blot en
rekonstruktion (fig. 51); dette gælder formentlig
også soklen. 1862 strakte frisen sig også over korets sydfacade, hvor den er nedtaget ved den omfattende udskiftning af facadesten, der blev udført
1870-71 (fig. 36e).
Murene afsluttes som skibets af en falsgesims
over fladbuefrise fra restaureringen 1870-71 (s.
886, 929; fig. 30). Om frisen har rod i oprindelige forhold, er uvist, men 1862 havde sydfacaden
blot falsgesims (fig. 36e). Mod øst krones gavlen
af en høj og bred blændingsdekoreret gavltrekant,
der omfatter alle tre skibe (s. 906-09; fig. 52).
Døre. En snæver indgang vestligst i søndre sideskibs østligste fag blev etableret 1870-71 (fig.
30). Den enkle retkantede indgang har udvendig
granittrappe. To tilsvarende døre blev samtidig
etableret i dels nordre sideskibs nyopførte nordmur, ud for 2. fag fra øst, i dels nordre sideskibs
østgavl. Denne indgang, der leder til en ældre
fyrkælder under koret, har støbt kælderhals (fig.
52, 79).
†Døre. Adgangen i korets sydside har flere forgængere. Den nuværende har erstattet en ældre
indgang, ligeledes med udvendig trappe, der 1862
var placeret midt for samme fag (fig. 36e). Døren,
der var indrammet af en bort og kronet af enkel
baldakin, eksisterede 1855 og var muligvis etableret i 1800-tallets første del (fig. 62). Denne afløste en dør, der i 1700-tallets slutning var indsat
i samme murs 2. fag fra øst (fig. 86). Muligvis blev
denne indgang etableret 1691, da der blevet slået
et dørhul i koret.18 En ligeledes enkel forgænger
til østgavlens kældernedgang blev etableret samtidig med fyrkælderen i 1858 (fig. 36b).190
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Fig. 52. Korets østgavl set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – East gable of chancel seen from the east.
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Vinduer. I sidemurene har hvert fag et spidsbuet vindue; i de to østligste fag er der desuden
et gavlvindue, der flankerer et højt vindue mod
midtskibet (s. 909). Som skibets vinduer er korets
sideskibsvinduer indsat ved restaureringen 187071, hvor de nordre blev etablerede i den nyopførte ydermur, der blev rejst efter nedrivningen
af †tilbygningerne (s. 915 ff., 929). Vinduerne er
identiske med skibets, dog er den yderste fals mod
øst erstattet af en affasning i facaden, der også løber om de to vinduers indvendige ufalsede niche.
Vinduerne erstattede mod syd og øst ældre
†vinduer, der delvis kan repræsentere oprindelige forhold (fig. 36a-c, e). 1862 havde sydfacaden to vinduer med styltet spidsbuestik, hvoraf
det vestre, der var gennemløbende og kantet af
en retkant i facaden, var lavere placeret end det
østre, der havde profileret fals. Dette sidstnævnte
vindue var meget lavt, hvilket må tillægges hensyn til en sekundær dør nedenunder (jf. s. 904).
På samme tid havde østgavlen to spidsbuevinduer
indfattet af profilerede false; det søndre var påfaldende lavt og formentlig forkortet. Muligvis
var disse to vinduer oprindelige, mens sydmurens
varierede vinduer med styltede stik snarere repræsenterer en senmiddelalderlig ommuring.
Midtskibet har mod øst en høj og bred gavltrekant, der strækker sig i hele langhusets bredde
og omfatter alle tre skibe (fig. 52). Den er kantet
af 18 brynede og hulteglsbelagte kamtakker, der
1870-71 erstattede en lav glat kam, der eksisterede i 1830’erne (fig. 51).
Gavlfeltet har en usædvanlig og detaljerig dekoration, der over gavlfoden udspringer fra en
firkløverfrise. Formstenene blev som gavlfeltets
øvrige udskiftet 1858 men følger formentlig oprindelige forhold (jf. s. 904). Umiddelbart over
løber en glat båndblænding; begge bånd brydes
af det høje midtskibsvindue.
Det centrale gavlfelt domineres af to store latinske kors i lavt relief. Enden på hver korsarm
er som korsskæringen markeret af et kvadratisk
firkløverfelt. På gavlfeltets øvre del følger en
glat båndblænding, hvis ender danner et lodret
knæk, ligeledes afsluttet af firkløverfelt. Denne
båndblænding omslutter to højblændinger med
spidsbuet halvstensstik i gavlspidsen, arrangeret

på hver side af et samtidigt messeklokkespir, der
rejser sig over langhusets kip (s. 906-09). Blændingerne er kantede af halvstensfals med affasning.
Gavlens blændinger står i så lavt relief, at de dårligt anes, og det må have været hensigten, at de
skulle fremhæves. Dette var tilfældet o. 1870, da
dekorationens enkeltelementer stod hvidtede (fig.
29).
1855 var højblændingerne gennembrudt af to
glugger, der 1862 var suppleret med yderligere to
glugger yderst på gavltrekantens nedre del; alle
lukket med sprossede rammer (fig. 36b, 62). Åbningerne, der i gavlens inderside kan fastslås at
være sekundære, er siden blændet.
Den detaljerige dekoration med indlagte firkløversten er usædvanlig på dansk grund men
har en parallel i Holbæk †Franciskanerklosterkirkes nordre sideskib, hvis vestgavl havde firkløversten ordnet i dels bånd, dels korsform (DK
Holbæk 2843 ff.).191
Østgavlen krones af et højt, ottekantet messeklokkespir, der rider over den brede gavltrekant
(fig. 52-53). Det slanke murede tårn er mod øst
ført ned langs gavltrekantens yderside, hvor det
afsluttes af en mangefalset konsol, mens dets vestre del er fæstnet på gavltrekantens inderside.
Under taget hviler tårnets nedre del her på to
kraftige piller, der støtter på gavlens murkrone
(fig. 54). Imellem pillerne, der er forbundet af et
fladbuestik, er der udsyn op i tårnets snævre indre,
muret som en skakt med halvcirkulært snit (fig.
55). Herigennem har klokkerebet været ført ned
til kirkerummet via et †rebhul i et korhvælv.192
De otte smalle facader brydes hver af en lille
cirkelblænding over et omløbende dobbelt savskifte. Øverst afsluttes murene af en kraftig treleddet falsgesims, formentlig en ommuring fra
nyere tid. I østfacaden var der 1862 flere mindre firsidede huller, som formentlig blev blændet
1870-71; en jernstøtte mellem overdel og skibets
kip kan ved samme tid være opsat (fig. 79).193
Det snævre, velbevarede tårn har adskillige paralleller på Fyn, hvor det i senmiddelalderen var
Fig. 53. Messeklokkespiret set fra tårnets klokkestokværk (s. 906-09). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Belfry
spire seen from the belfry floor of the tower.
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Fig. 54. Indersiden af korets østgavl med støttepiller til messeklokkespiret, set fra loftet mod øst (s. 906).
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Inside of the east gable of the chancel with buttresses to the belfry spire, seen from
the ceiling looking east.
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Fig. 55. Messeklokkespirets indre, set mod murkronen (s. 906). Foto Arnold Mikkelsen 2013. Interior of belfry spire, seen towards the battlement.

udbredt at mure messeklokkespir over kirkernes
østgavle, eksempelvis købstadskirken i Kerteminde (DK Odense 1926) samt Mesinge (Odense
Amt).
Vindue. Gavlen har et bredt og højt spidsbuevindue fra restaureringen 1870-71, der formmæssigt er identisk med de samtidige flankerende
sideskibsvinduer (s. 906; fig. 52).
†Vindue. Vinduet har erstattet et ældre vindue,
der 1862 havde profileret kantning svarende til
sideskibenes flankerende og antagelig oprindelige østvinduer (s. 906, fig. 36a-b). I modsætning til
disse to var midtskibsvinduet dog ufalset indven-

dig. På denne tid var lysningens nedre tredjedel
blændet.194
Indre. Sidemure og østgavl har i hvert fag en
bred og dyb blænding, der efterlader murværket
ud for hvælvsammenstødene som indvendige
stræbepiller (fig. 31, 57). Den karakteristiske disponering, der har sikret helt glatte facader, må tillægges bygningskulturel indflydelse fra den sydlige
østersøkyst; herhjemme har motivet dog kun få
paralleller (s. 913-14).
Mod syd er blændingernes oprindelige dybde
på ca. 90 cm formindsket med en skalmur ved restaureringen 1870-71, hvor de to modstående, der
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Fig. 56. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of church looking east.
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har været gennembrudt af arkader til langhusets
nordre †tilbygning (s. 915), blev genetableret med
tilsvarende dybde. Herunder blev sideskibsblændinger desuden kantet med en trekvartrundstav,
der oprindelig stod i blank mur.195 Denne detaljering byggede delvis på oprindeligt forlæg, idet
flere blændinger allerede 1862 stod med profilerede vanger (fig. 36a, h); partier af denne ældre
kantning kan være bevaret. De tre østvendte gavlblændinger har oprindelig dybde på ca. 110 cm.
Blændingerne i korsideskibene dækkes af et
dybt spidsbuestik, som mod loftet er udført af
bindere, og således sat som helstensstik (fig. 330).
Derved adskiller de sig fra kormidtskibets langt
højere østblænding, der dækkes af et meget smalt,
rektangulært krydshvælv over vægforlæg; mod
nord og syd danner de sammenklemte skjoldbuer
stejle spidsbuer (fig. 58). Halvstensribberne har
som langhusets øvrige tilspidset profil og mødes
i en kvadratisk slutsten. De vestre ribber udgår
fra væggene fra små rå granitsten, der ligesom i
skibet kan være tiltænkt en konsol i puds (jf. s.
895). Den spidsbuede gjordbue, der formmæssigt er identisk med hvælvribberne, strækker sig
ned til gulvet langs gavlens halvpiller (fig. 56, 58).
Den elegante overhvælvede vægblænding, hvortil
der kun kendes få hjemlige paralleller (s. 914), må
ses som en særlig markering af højalteret i korets
østligste midtskibsfag (s. 955-56) og er i høj grad
en grundsten i bygningsafsnittets højt kultiverede
udtryk.
Hvert af korets to midtskibsfag er forbundet
med sideskibsfagene ved en spidsbuet arkade i
højkirkemuren (fig. 56). I hver side hviler bueslagene på en pille foruden en halvpille mod
dels østgavlen, dels skibets østligste halvpille, alle
uden sokkel (fig. 59, 329).196 Piller og bueslag, der
glider ud i ét, er profilerede med tre trekvartstave med vekslende rundet og tilspidset profil;
de profilerede led står i blank mur (fig. 50, 60).
Den varierede formgivning i forhold til pillerne
i skibet medfører, at de sammenbyggede halvpiller i overgangen mellem de to bygningsafsnit har
stærk irregulær form. Formentlig ved restaureringen 1870-71 blev der herudfor rejst en forstærkningsbue i alle tre skibe til støtte for hvælvenes gjordbuer i overgangen mellem kor og skib
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(s. 930-32). Disse buer har i høj grad sløret den
uheldige overgang men samtidig skabt et uhensigtsmæssigt ophold i langhuset.
Ligesom i midtskibet krones hver arkade mod
midtskibet af en bredt skjoldbueformet blænding,
der udfylder hvælvenes skjoldbuefelter (fig. 32,
34, 50). De spidsbuede bueslag har dobbelt fals
med affaset kant.
Hvælv. Korets seks fag dækkes hver af et krydshvælv, der i konstruktion og form svarer til skibets
(s. 895). I koret er hvælvenes toppunkter placeret højere, da fagene er større. Kapper, ribber og
gjordbuer udspringer direkte fra murene, dog er
de østligste ribber i alle tre skibe ført til gulvet;
omkring de østre halvpiller medfører denne detalje, at pillen har fem falsede profiler mod både
midt- og sideskib. 1862 udsprang gjordbuerne i
midtskibet fra karnisprofilerede konsoller, der på
samme tid eksisterede i skibets midtskib (fig. 36f ).
Konsollerne, der formentlig var udført i puds, blev
fjernet ved restaureringen 1870-71; tidspunktet
for deres etablering kendes ikke (s. 895).
Langhusets arkitektoniske relationer. Nyborg Vor
Frue hører til en snæver gruppe af større kirker i
Danmark, der blev opført i årtierne o. 1400. Arkitektonisk er bygningen påvirket af den gotiske
teglstenskunst, der fra 1200-tallets slutning blev
udviklet i hansebyerne langs den sydlige Østersøkyst, og på Fyn navnlig øvede indflydelse på
Odense Skt. Knud (DK Odense 228 ff.).
I relation til skibet er det også på Fyn, at de
nærmeste arkitektoniske slægtninge til kirken skal
søges. Arkadernes ottekantede piller har nære paralleller i dels Odense †Franciskanerklosterkirke,
indviet 1343 (DK Odense 1791 ff.), dels Svendborg †Franciskanerklosterkirke, indviet 1361 (DK
Svendborg 557). Også i disse kirker er sideskibenes
hvælvfag markeret af profilerede søjlebundter, der
tilfører bygningsafsnittene et højt kultiveret udtryk.
Formgivningen er dog knap så detaljerig i
Nyborg, hvor søjlebundterne tilmed kun fandt
plads i skibets nordside (s. 895-96). I det søndre
sideskib blev de udeladt, hvilket antyder en forenkling af det formmæssige standpunkt. Formentlig satte denne bevægelse allerede ind under
færdiggørelsen af den nordre højkirkemur, idet
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Fig. 57.Vægblændinger i det østligste fag af korets søndre sideskib, set mod sydøst (s.
909-11). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall recesses in the easternmost bay of the south
side-aisle of the chancel, looking south east.

et søjlebundt i midtskibets nordøstre hjørne allerede blev opgivet under byggeriet. På denne
baggrund kan skibet tillægges en yngre datering
end de to fynske paralleller, muligvis o. 1375.197
	Også i Køge Skt. Nikolaj blev langhuset i
1300-tallets sidste årtier rejst med ottekantede
piller, der formmæssigt har mindelser om Nyborg (DK KbhAmt 178 ff.).198 I detaljering overgås denne dog langt af den større købstadskirke
i Køge, hvor enkelte af højkirkemurenes skjoldbueblændinger dog danner paralleller.

Det overordnede slægtskab med Køge kommer
yderligere til udtryk i de to skibes pseudobasilikale opbygning, hvor udeladelsen af højkirkevinduer efterlader midtskibet i mørke. Den karakteristiske disponering genfindes i flere andre
danske langhuse fra 1300-tallet, således også i
Næstved Skt. Peder (DK Præstø 73 ff.) og Slagelse
Skt. Mikkel (DK Sorø 188 ff.), hvormed Nyborg
dog kun har overordnede fællestræk. Karakteristisk for de tre sjællandske langhuse er således, at
deres tre skibe udvendig markeres af et ophold i
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Fig. 58. Midtskibets østligste hvælv set mod nordøst (s. 911). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Easternmost vault of nave looking north east.

tagfladerne, hvorimod Nyborg har skibet dækket
af ét vældigt sadeltag. Det samtidige kor i Næstved, der må betragtes som en af Danmarks fornemmeste repræsentanter for 1300-tallets gotiske
teglstenskunst, har dog svarende til Nyborg Vor
Frue også brede skjoldbueblændinger underind-

Danmarks Kirker, Svendborg

delt af tre spidsbuede højblændinger på højkirkemurene (DK Præstø 79).
Nyborg Vor Frues kor står i højere grad som en
ener i dansk teglstensgotik, men nære paralleller
ses dog til det kultiverede bygningsafsnits udlægningsprincip. Korets karakteristiske planløsning
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Fig. 59. Langhusets nordøstligste pille efter frilægning af de nederste skifter (s. 911),
set mod øst. Foto Morten Aaman Sørensen 1971. – Northeasternmost pillar of nave after
exposure of the lowest courses, looking east.

med indvendige stræbepiller er usædvanligt i Danmark, men genfindes i Skåne, hvor koret i købstadskirkerne i Skanør og Falsterbo foruden skibet i Fru Alstad er udlagt efter samme princip, der
sikrede, at facaderne kunne holdes glatte.199 Det
arkitektoniske udgangspunkt for disse tre kirker er
utvivlsomt hentet fra området omkring Stralsund
på den sydlige Østersøkyst, hvor hansebyens store
Mariakirke stod under opførelse mellem ca. 1380
og 1400-tallets første årtier.200 Foruden de indvendige stræbepiller karakteriseres dette betydelige

Fig. 60. Nordre højkirkemurs 2. pille fra øst (s. 911).
Plan. 1:50. Målt af Trine Vogelius 2014, tegnet af
Thomas Bertelsen 2014. – Second pier from east in northern nave wall. Plan.

kirkebyggeri ved de tagformede spidsbuevinduer,
der netop genfindes i de tre skånske kirker; denne
iøjnefaldende detaljering er dog fraværende i de af
Nyborg-korets vinduer, hvis oprindelige formgivning menes kendt (s. 906, 909)
Heller ikke i detaljer har Nyborg Vor Frues
kultiverede kor mange hjemlige slægtninge. I det
indre har de elegante arkader, der ubrudt kantes af flerfalsede formsten, få paralleller, men ses
tilsvarende i Slagelse Skt. Mikkel (DK Sorø 188
ff.). En af bygningsafsnittets fornemmeste detaljer, østgavlens hvælvede vægblænding, genfindes
yderligere i Køge Skt. Nikolaj, hvor tårnrummets
vægblændinger dækkes af lignende hvælv (DK
KbhAmt 190 f.). Mens de beslægtede træk i disse
to kirker stammer fra 1300-tallets begyndelse, blev
tilsvarende hvælvede nicher i Slesvig Domkirkes
ydre søndre sideskib etableret i 1400-tallets første
del og dermed på samme tid, som koret i Nyborg
stod under opførelse.201 Her er de fire hvælvede
nicher ligeledes adskilt af svære indvendige stræbepiller, der sikrede, at facaderne kunne holdes glatte.

†senmiddelalderlige tilføjelser

†Senmiddelalderlige tilføjelser
Til langhusets nord- og sydside har der stødt en
lang †tilbygning, der blev stærkt reduceret ved restaureringen 1870-71 (s. 929). Herunder blev der
kun levnet ubetydelige og ikke synlige rester af
de ældre bygningsafsnits ydermure, og det overordnede kendskab til dem bygger primært på opmålinger fra 1862 (fig. 36a-i). Med udgangspunkt
heri kan det dog fastslås, at begge †tilbygninger
har indeholdt flere byggefaser og har haft rod i
oprindelige †korsarme. Ud fra arkitektoniske
træk må de være fuldført i senmiddelalderen. Jf.
s. 843 må Steen Basses Kapel, der indgår i den
søndre †tilbygning ud for skibet, være rejst endnu før koret tilkom.202 Yderligere kan det ikke
ubetinget afvises, at Christian III forestod en del
af den nordre tilbygning i 1550, men formentlig
blev den fuldført noget tidligere.203
†Søndre tilbygning var placeret ud for skibets tre
vestligste fag (fig. 36a-b, d-e, h). Bygningsafsnit-
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tets etapevise opførelse fremgår tydeligst af dets
østligste tredjedel, som har udgjort en †korsarm
med kvadratisk plan og diagonale hjørnestræbepiller, ret ud for skibets 2. fag fra øst.Tilbygningens
vestre to tredjedele må ligeledes have repræsenteret to særskilte byggefaser. Dette antydes af varierede vinduesformer men fremgår ikke mindst af,
at denne del af tilbygningens langmur var udlagt
med en sydlig forskydning på ca. 45 cm i forhold
til den østligste †korsarms sydside. Herved opstod
der en forskydning af facadeplanet, der ved sammenlægningen skabte problemer for etableringen
af en retlinjet murkrone (s. 916); var tilbygningen
alene rejst i disse to faser, ville murflugten utvivlsomt være blevet afstemt. Denne uregelmæssighed
må tillægges, at tilbygningens vestligste tredjedel,
ligesom den østligste tredjedel, har udgjort en selvstændig †korsarm; sammenbygningen til det tre
fag lange bygningsafsnit blev dermed først realiseret ved rejsningen af en forbindelsesmur, hvis østre
ende blev ført op mod den ældre †korsarms stræ-

Fig. 61. Forstyrrelse i nordre sideskibs facade efter borthugget mur mellem nordre †tilbygnings 4. og 5. fag fra øst,
set fra loftet mod sydvest (s. 918-19). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Interruption in the facade of the north side-aisle
from wall cut away between fourth and fifth bay from the east of the northern †extention, seen from the ceiling looking south west.
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Fig. 62. Prospekt af kirken set fra sydøst.Tegnet af Burman Becker 1855. I KB. – View
of the church from the south east.

bepille. I hvilken rækkefølge de ældre †korsarme
er tilkommet, kan ikke afgøres med sikkerhed.
Murene var udført af teglsten, der i tilbygningens vestligste to tredjedele rejste sig over fundamentets øverste synlige skifte. Hver gavl havde
et spidsbuet vindue foruden tre i sydmuren, ét i
hvert fag. Manglende false antyder, at flere vinduer var omdannet forud for tilbygningens reduktion, men alle kan da have indeholdt partier
af oprindelige vinduer. En snæver retkantet dør
umiddelbart under sydmurens vestlige vindue var
formentlig sekundær.
De diagonale stræbepiller på den ældre †kors
arm i tilbygningens østligste del var forud for

reduktionen afsluttet af et vingetegltækket skråtag under falsgesims. Mod syd var pillerne under murkronen forbundet med en dobbeltfalset
kurvehanksbue, der udlignede facadespringet i
tilbygningens sammenbyggede langmur (s. 915).
Den særprægede løsning må ses i direkte tilknytning til etableringen af et langt øst-vestgående
sadeltag, der dækkede tilbygningen i dens fulde
længde.
1862 var sydmuren afsluttet af en falsgesims,
der mod øst og vest var sluttet til en gavltrekant
med glat vingeteglbelagt kam. Begge gavlfelter
var udekorerede, dog havde det vestre et stort
fladbuet vindue med sprosset ramme. Om disse
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Fig. 63. Prospekt af kirken set fra sydvest. Tegnet af Burman Becker 1855. I KB.
– View of the church from the south west.

gavltrekanters alder vides intet, men tilsvarende
den nordre tilbygnings gavltrekanter, kunne de
meget vel være tilkommet endnu i middelalderen
(s. 918). Herved er det langsgående sadeltag formentlig etableret straks efter sammenbygningen
af de to separate †korsarme (s. 915), der tidligere
må formodes at have stået med separate sadeltage,
anlagt vinkelret på langhuset.
Forud for restaureringen 1870-71 var tilbygningens indre forbundet med den øvrige kirke
ved tre spidsbuede arkader, én i hvert af det tilstødende sideskibs tre vestligste fag.204 Tilbygningen
var da samlet til ét stort rum, forbundet af arkader
i de to yderste †korsarmes sidemure, men kan

tidligere have været opdelt i tre afsnit; denne opdeling må dog efter alt at dømme være opgivet
senest i 1700-tallets begyndelse.
Hvert fag var dækket af et krydshvælv. I de oprindelige †korsarme hvilede de på falsede hjørnepiller, der angiver, at hvælvslagningen her blev
realiseret, mens to ældre bygningsafsnit endnu
havde bevaret alle ydermure; om disse hvælv var
primære, eller som pillerne antyder, sekundære,
er uvist.205 I tilbygningens yngre midterfag, der
var indskudt mellem de to ældre †korsarme, hvilede hvælvet over vægforlæg.
Den søndre tilbygning kan knyttes til flere forskellige navne, der henviser til tidligere funktio-
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ner. Tidligst omtales Steen Basses Kapel og Skt.
Gertruds Kapel, der hver må relatere sig til én
af de ældre †korsarme; en nærmere stedfæstelse
heraf er dog ikke mulig (s. 841, 843).
†Nordre tilbygning, der var en smule bredere end
den søndre, strakte sig i hele langhusets længde
og var som dette på seks fag (fig. 36a-d, f-g, i).
Også denne var opført etapevist, tydeligst udtrykt
ud for langhusets 4. fag fra øst, hvortil der var
sluttet en †korsarm med kvadratisk plan og diagonale hjørnestræbepiller. †Korsarmen dannede
pendant til den lignende †korsarm på skibets
sydside og har som denne været tilskrevet samme
byggefase som skibet; dette må afvises (s. 915).206
	Uregelmæssigheder i tilbygningens nordfacade
taler for, at den ligesom den søndre tilbygning
var etapevist opført fag for fag; den præcise byggerækkefølge kan imidlertid ikke udredes. Dog
er det givet, at den nævnte †korsarm er ældre
end de tilstødende fag, der var ført op mod dens
diagonale stræbepiller.
Murene var af teglsten, der på nordfacadens
østlige del og østgavl var rejst over fundamentets
øverste synlige skifte. På begge gavle og på det
vestligste fags nordfacade fandtes en bred frise,
der placeringsmæssigt svarede til frisen over korets høje sokkel; som denne var der formentlig
tale om firkløverfriser. Øverst på nordfacaden af
den ældre †korsarm ud for langhusets 4. fag fra
øst var der desuden en båndblænding, der sandsynligvis må henføres til dekoration i en nedskåret, oprindelig gavltrekant (s. 36c).
1862 havde tilbygningen et spidsbuet vindue i
hver gavl foruden et vindue i hver af nordmurens
seks fag. Manglende false antyder, at åbningerne
i vid udstrækning var ommurede, hvilket understøttes af langmurens fem vestligste vinduer,
som stod med næsten identiske styltede bueslag.
I nordmurens 2. fag fra øst har et sådant vindue
tilmed erstattet et ældre og større spidsbuet vindue, hvis ydre kontur kunne anes i facaden (fig.
36c).
	Under det tilmurede vindue var der på samme
tid en blændet norddør med fladbuet halvstensstik. Indgangen kunne meget vel være oprindelig, hvilket også kan gælde en dør, der i 1700-tallets slutning var placeret i samme murs 5. fag fra

øst (fig. 86). Denne indgang var blændet 1862,
men muligvis eksisterede den endnu 1857, hvor
der herudfor blev rejst et †sprøjtehus mod tilbygningens nordmur (s. 877-78).
De diagonale stræbepiller på den ældre †korsarm ud for tilbygningens 4. fag fra øst havde
forud for reduktionen hver en skrå afsætning på
fronten samt skråtag under gesimsen, alt belagt
med vingetegl.
Nordmuren var 1862 kronet af en falsgesims og
tilbygningen afsluttet af et øst-vestgående sadeltag,
hvis gavltrekanter havde glat vingeteglbelagt kam.
Mod vest havde gavltrekanten seks cirkelblændinger, ordnet i tre etager, og en smal fladbuet glug
med sprosset ramme. Mod øst var gavlfeltet rigere
dekoreret med tre spidsbueblændinger omsluttet
af en rektangelfrise ud for gavlfod og -spids. Nederst i den midterste blænding var indsat en fladbuet glug med sprosset ramme. Blændingsdekorationen har adskillige paralleller på navnlig Fyn,
hvor bånd af forsænkede firkanter blev et yndet
motiv i den sengotiske bygningskunst; tilsvarende dekoration ses eksempelvis i Bogenses søndre
korsarm fra o. 1455-85 (DK Odense 2118).
Da begge gavltrekanter kan henføres til senmiddelalderen, må tilbygningen da være fuldført
og forsynet med det lange sadeltag; dette gælder
utvivlsomt også for den søndre tilbygnings tilsvarende tagløsning (s. 917). På denne tid har kirken
således fremstået med et iøjnefaldende ydre, præget af tre parallelle sadeltage (fig. 29, 35, 62-63).
Denne karakteristiske tagløsning har i Danmark
kun få paralleller, men genfindes eksempelvis i
Drøsselbjerg Kirke (DK Holbæk 1307). Bygningskulturelt må de parallelle sadeltage tillægges indflydelse fra den sydlige Østersøkyst, hvor tilsvarende tagløsninger navnlig er udbredte langs den
polske kyststrækning, eksempelvis ved flere kirker
i Gdansk.207
Ligesom den søndre tilbygnings ældre †korsarme må ældre †korsarme i den nordre tilbygning
oprindelig have stået med separate sadeltage på
tværs af langhuset (s. 917). En båndblænding på
den vestlige del af tilbygningens nordmur stammer formentlig fra nedtaget gavltrekant (s. 918).
Forud for reduktionen var bygningsafsnittets
indre forbundet med den øvrige kirke ved seks
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Fig. 64. Prospekt af tårnet set fra sydvest. Tegnet af Burman Becker
1855. I KB. – View of the tower from the south west.

spidsbuede arkader, en til hver af langhusets sideskibsfag, og samlet til ét stort rum. Fra den ældre
†korsarm ud for langhusets 4. fag fra øst var der
brudt en arkade i hver sidemur, mens tilbygningens øvrige fag i højere grad fremstod i ubrudt
sammenhæng. Overgangen mellem flere af disse
fag var dog op mod sideskibsfacaden markeret af
korte murpiller, formentlig oprindelige stræbepiller, hvortil der kan have stødt mure, der tidligere har opdelt tilbygningen i separate afsnit (s.
883-84, fig. 36a). Denne deling er dog opgivet
senest i 1600-tallet, hvor tilbygningen havde stolerækker; muligvis er sammenlægningen udført
1550 af Christian III.203

Forud for restaureringen 1870-71 var hvert
fag dækket af et krydshvælv, der i †korsarmen
ud for langhusets 4. fag fra øst hvilede på falsede hjørnepiller; hvælvet må her være indsat, før bygningsafsnittet blev forbundet med de
tilstødende fag. De øvrige hvælv hvilede over
vægforlæg og var adskilt af brede gjordbuer; var
tilbygningen oprindelig delt i flere sektioner, må
disse gjordbuer have været sekundære i forhold
til hvælvene.208 Antagelig i koret blev der 197172 fundet to ribbesten, hvis forskellige profilering ikke genkendes i langhuset; muligvis stammer de fra den nordre tilbygnings østre del (fig.
331).209

920

nyborg · vor frue kirke

Kirken efter reformationen
Et tårn ved kirkens vestgavl blev rejst 1581 (fig.
65).210 Til opførelsen blev der på kirkegården
bygget seks teglovne, der hver kunne rumme
16.000 sten.211 Tårnets plan er let rektangulær,
hvorved overdelen, hvis østmur er placeret over
midtskibets delvis nedskårne gavltrekant, omtrent antager et perfekt kvadrat. Bredden svarer til
midtskibets, og sidemurene kunne derved sluttes
til gavlens stræbepiller (s. 883, fig. 31).
Den høje, kraftige tilbygning er i fem stokværk,
og har facadernes nederste 5 m rejst af granitkvadre med skråkantsokkel og kraftig vulst som
øvre afslutning. Kvadrene er af betydelige dimensioner og udgør angivelig tiloversblevne materialer fra byens fæstning.212 Den øvrige del af
tårnet, såvel facade som bagmur, er udført af røde
teglsten i munkestensformat iblandet få mørkbrændte sten. Stenene er ordnet i krydsskifte og
indvendig fuget med skarpryggede profiler. Ved
restaureringen 1870-71 blev store facadepartier
omsat med nyere sten af tilsvarende format, og
det er vanskeligt at påvise den oprindelige facadebeklædnings præcise udstrækning.
	Tårnoverdelen er i tråd med renæssancens arkitekturideal smykket af en række horisontale
dekorationer, der markerer de enkelte stokværk.
Ud for overgangen mellem nederste og mellemste mellemstokværk har de tre frie facader et
tre skifter højt bælte af gule teglsten; mod vest er
bæltet dobbelt, hvilket det også kan have været
mod nord og syd.Tilsvarende kendes fra flere senmiddelalderlige tårne, eksempelvis Stubbekøbing
(DK Maribo 264 ff.) og Middelfart Skt. Nikolaj
(DK Odense 2256). Herover følger flere dekorationer dannet af udkragede teglsten, der løber om
alle tårnets sider. Nederst, ud for sammenstødet
mellem mellemste og øvre mellemstokværk, er
en bort med pilemotiv, hvorover, i overgangen
mellem øvre mellemstokværk og klokkestokværket, løber en spidsbuefrise, båret af enkle binderkonsoller. En tilsvarende frise, dog i højere
relief, blev ved restaureringen 1870-71 etableret
under murkronen, der yderligere blev markeret
af en flerfalset profileret gesims. Denne erstattede
en tilsvarende gesims, hvorunder der 1862 løb et

tandsnit foruden en kordongesims dannet af et let
udkraget skifte; disse led kan være oprindelige.
Det hvidkalkede tårnrum dækkes af et bjælkeloft, der ved restaureringen 1870-71 afløste et
formentlig oprindeligt ottedelt ribbehvælv, muret over vægforlæg (s. 930, fig. 36a, f). I rummets
vestre hjørner er bevaret rester af hvælvets kapper, som bæres af halvstensribber. Disse har over
frigørelsen fra muren affasede kanter (fig. 332).213
Fra tårnrummet er der adgang til midtskibet
via en nyere dør, der har erstattet en ældre og
formentlig oprindelig indgang i langhusets gavl
(s. 893).
Stokværket, der er uden vinduer, har mod nord
og syd en ca. 2,15 m bred, ufalset indgang (fig. 31,
65-66). I facaden er det let spidsbuede stik udført
som et teglsat helstensstik, hvori hver anden sten
har rundet front og er let udkraget. Stikket kantes af et prydskifte af fladelagte bindere, ligeledes
muret i relief. De kultiverede stik, der genfindes
om nedre mellemstokværks glugger, føjer sig naturligt til tårnfacadernes øvrige facadeudsmykning og markerer sig ikke mindst ved at danne
farvekontrast til den granitsatte tårnunderdel.
De brede indgange stod oprindelig åbne og
sikrede gennemgang for den offentlige færdsel.
Dette kan have været påkrævet, da kirkens vestgavl var placeret tæt på det daværende Vester Kirkestræde (s. 845). Herved har en del af kirken
indgået i byens rum, ligesom i Haderslev, hvor Vor
Frue har gennemgang under koret fra 1300-tallets begyndelse (DK Haderslev 81). I Nyborg må
denne funktion senest være ophørt i slutningen
af 1700-tallet, da muren om kirkepladsen også
favnede tårnet (fig. 86).
I kraft af det åbne tårnrum må tårnet kategoriseres som et styltetårn, karakteriseret ved underdelens åbne arkader mod en eller flere frisider. I
Danmark er tårntypen navnlig udbredt i senmiddelalderen og i Østjylland, men kendes i mindre
antal også fra andre landsdele foruden fra renæssancen og nyere tid.214 Ligesom i Nyborg har
de sene tårne meget lave arkader, der åbner sig
mod mere end én side, eksempelvis Andst 1592
(DK Ribe 2476) og Vejstrup (Gudme Hrd.) kort
efter 1589.215 Tårnet i Nyborg kan have været
udgangspunkt for det sidstnævnte tårn, hvis tre
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Fig. 65. Tårnet set fra sydvest (s. 920 ff.). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tower seen from the south west.
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arkader næppe har løst trafikale problemer; her
må der alene være tale om et arkitektonisk motiv.
Senest fra midten af 1600-tallet blev stokværket omtalt som våbenhus (jf. s. 1161), men stod
endnu i 1700-tallets slutning åbent. Dette ophørte 1833-35, da arkaderne blev forsynet med
dørfløje, og det fremkomne tårnrum blev indrettet til forhal; formentlig er det herunder, at dets
vestre del fik murede vægbænke (s. 929).216

Som pendant til et trappehus i tårnrummets
nordøstre hjørne har de øvrige hjørner et tresidet
bindingsværksbygget aflukke med firkantet, diagonalt sprosset vindue og dør (fig. 31). De tre aflukker var ikke etableret i 1700-tallets slutning og
kan først tænkes udført efter det åbne tårnrums
opgivelse 1834, dog før 1862 (fig. 36a, 86). De to
vestre er indrettet som opbevaringsrum, mens det
sydøstre har trappe til nedre mellemstokværk.

Fig. 66. Tårnets søndre arkade med udsyn tværs igennem tårnunderdelen mod Baggersgade, set fra syd (s. 920-22). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Southern arcade of
tower with view right through the lower tower to the street Baggersgade, seen from the south.
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der mod tårnrummet, er etableret samtidig med
hjørneaflukkerne, der har lignende vinduer (s.
922).
Fra den oprindelige dør leder en kort gang
med fladbuet sildebensmuret tøndehvælv på
tværs af skibets gavl til en kalket skakt med spindeltrappe (fig. 67). Selve trappeopgangen, der har
rundet spindel, er dækket af falsede og let fladbuede stik; trinene er dannet af nyere røde teglsten
i munkestensformat.
	Trappen, der har en oprindelig, nu blændet
glug mod tårnrummet, har øverst udgang til
midtskibets loft, hvor en ufalset dør med fladbuet
halvstensstik blev brudt til det vestre hvælvs nordre hvælvlomme (fig. 70). Også herudfor danner
trappens løb på tværs af skibets vestgavl en tøndehvælvet gang.
	Oprindelig kan trappen også have givet adgang
til flere af tårnets øvrige stokværk, men de nuværende døre er sekundære. Dette gælder en snæver
fladbuet dør til nedre mellemstokværk foruden
en gennembrydning i trappeskaktens øvre del,
der via en stige leder til mellemste mellemstokFig. 67. Nedre dør i tårnets trappehus set fra skakten
mod øst (s. 923). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Lower
door of tower staircase seen from the stairwell looking east.

	Også i det åbne tårnrum har der været aflukker,
der dog først og fremmest synes praktisk motiverede, og formentlig har de været meget enkle. Efter besøg af ubudne gæster byggede Peder Snidker således 1692 et skillerum med dør mellem to
mure ved opgangen i tårnet.18
	Opgangen til de øvre stokværk er henlagt til
et tresidet trappehus i tårnets nordøstre hjørne.217
Den nedre fladbuede dør, der er placeret i tårnrummet, er en nyere gennembrydning, der har
afløst en oprindelig indgang fra skibet. Konturerne af denne, der har haft fladbuet halvstensstik, ses
i midtskibets vestgavl (fig. 68). Den ændrede adgang eksisterede allerede i 1700-tallets slutning,
da den oprindelige indgang også var i funktion;
denne er dog blændet med røde teglsten i munkestensformat før 1862 (fig. 36a, 86). Et firsidet
vindue på trappehusets diagonale side, der ven-

Fig. 68. Nedre dør i tårnets trappehus set fra skibet
mod vest (s. 923). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Lower door of tower stairwell seen from the nave looking west.
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Fig. 69. Øvre afslutning på tårnets trappehus, set fra
tårnets mellemste mellemstokværk mod nordøst (s.
924). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Upper termination
of tower stairwell, seen from the midmost floor of the tower,
looking north east.

facaden krones begge af et dekorativt helstensstik
svarende til tårnrummets arkader (s. 920). Mod
vest er et mere kompliceret vinduesarrangement
bestående af et lille cirkelvindue over et højt,
slankt vindue med udvendig halvstensfals og kurvehanksformet helstensstik. Vinduet er formentlig udført 1870-71 som erstatning for et ligeledes
todelt vindue, der 1855 var kronet af en mindre
fladbuet glug, formentlig med samme placering
som det nuværende cirkelvindue; vinduet herunder var da tilmuret (fig. 36d, 64).219
	Også mellemste mellemstokværk, der huser
tårnets klokkespil, har et stærkt omsat vindue
mod hver af tårnets frisider, alle med ind- og
udvendig halvstensfals. I facaden har lysning
erne kurvehanksformet helstensstik, mens der
i bagmuren, hvor lysningerne er behuggede, er
fladbuestik. Fra dette stokværk er der i nyere tid
brudt en fladbuet dør til midtskibsloftet.
Øvre mellemstokværk, der huser tårnuret (s.
1039), har ét højt vindue mod nord, syd og vest.
I facaden er de skjult af urskiver (fig. 65), der er
monteret i åbningerne, men kantes indvendig af
halvstensfals og krones af fladbuer; alle er kraftigt
behugget i forbindelse med urskivernes montering. Mod øst, hvor stokværket akkurat stræk-

værk. Her står trappeskaktens øvre afslutning
som et mørtelpudset skråtag (fig. 69).
Som tårnoverdelens øvrige stokværk står nedre
mellemstokværk pudset og er anlagt over kraftige
nyere fyrrebjælker fra restaureringen 1870-71; før
nedbrydningen af tårnets †hvælv var stokværket placeret ca. 1 m højere (s. 920; fig. 32, 36f).218
Stokværket, der er indrettet som organistværelse,
har ved en trævæg den østre del afskilt til et aflukke, hvor orgelværket er placeret. Herfra er der
forbindelse til orgelpulpituret via en stor ufalset,
fladbuet arkade i midtskibets vestgavl, ligeledes fra
1800-tallets anden del (s. 930; fig. 89). Fra stokværket er der desuden adgang til orgelpulpituret
via en snæver dør sydligst i midtskibets vestgavl.
Muligvis er denne brudt samtidig med den store
arkade.
Stokværket oplyses af et vindue i hver af de
tre frisider. Mod nord og syd har vinduet kurvehanksbue og ind- og udvendig halvstensfals. I

Fig. 70. Øvre dør i tårnets trappehus, der munder ud i
midskibets vestgavl, set fra loftet mod nordvest (s. 923).
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Upper door of tower
stairwell, ending at the west gable of the nave, seen from the
ceiling looking north west.
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Fig. 71. Søndre korsarm set fra sydvest (s. 927). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – South transept, seen from
the south west.
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ker sig over midtskibets kip, oplyses det af yderligere tre vinduer. Yderst to ufalsede lysninger
med kurvehanksbuet halvstensstik, der flankerer
et snævert cirkelvindue med diameter på ca. 42
cm; i bagmuren er den ufalsede åbning indsat i
en dyb, fladbuet niche. Den mindre glug er først
brudt 1870-71 (s. 929, fig. 79).220
Klokkestokværket har mod hver friside to store
tvillingeglamhuller med kurvehanksformede lysninger samlet om en kvadratisk pille, der blev indsat 1870-71 (s. 929).221 Udvendig indrammes de
slanke åbninger, der måler ca. 190×75 cm, af en
halvstensfals, der rejser sig i et lavt fladbuet spejl
sat som dobbeltfalset helstensstik. Et tilsvarende
spejl ses indvendig om de ufalsede åbninger.
Klokkerne er ophængt i fire parallelle klokkestole af kraftigt fyrretømmer, formentlig fra 1872,
hvor tårnspiret blev udskiftet (s. 940). Ophængene har haft flere forgængere, som løbende er
blevet udbedret. En ældre †klokkestol blev således
repareret 1699,18 og 30. april 1804 blev der ringet med klokkerne i trekvart time for at afprøve,
hvordan de hang i en nyetableret konstruktion.77
Søndre og nordre korsarm. Ved restaureringen
1870-71 blev †tilbygningerne mod langhusets
nord- og sydside hver reduceret til en mindre
korsarm ud for langhusets 4. og 5. fag fra øst (s.
915, fig. 71, 74a-d, 75, 79). Begge blev forsynet
med et sadeltag på tværs af langhuset, hvorved de
oprindelige langmure blev omdannet til gavle. Af
de ældre †tilbygninger blev kun genbrugt mindre,
ikke synlige murpartier, hvis udstrækning alene
fremgår af opmålinger (fig. 74a). Reelt er korsarmene nyopførelser tegnet af arkitekt V. Tvede og
følger nøje den nygotiske linje som han anlagde i
den store restaurering af kirken (s. 929).
De to korsarme er med ganske få undtagelser
identiske. Da bredden blev bestemt af de ældre
†tilbygninger, er den søndre en smule kortere end
den nordre, der yderligere har et vindue mod vest.
Begge bygningsafsnit er udlagt med en stræbepille i sammenstødet mellem de to fag foruden
diagonalt placerede stræbepiller på hjørnerne.
Fig. 72. Søndre korsarms indre set mod sydvest (s. 927).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of south transept,
looking south west.
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Murene er udført af nye røde teglsten i munkestensformat lagt i krydsskifte og fuget med cementmørtel.
Hver gavl har to spidsbuede vinduer, et i hvert
fag, som i nordre korsarm er suppleret med et
vindue mod vest. Vinduerne er identiske med
de samtidige vinduer i langhusets langmure (s.
893, 906). Murene afsluttes mod øst og vest af
en falsgesims over en fladbuet frise, der hviler på
falsede binderkonsoller med rundet underkant.
Mod hver korsarms gavl slutter denne sig til en
gavltrekant med 11 brynede og hultegltækkede
kamtakker. Begge gavlfelter har en enkel dekoration bestående af ni spidsbuede højblændinger. I
den midterste er indskudt to smalle glugger med
fladbuet halvstensstik.
Korsarmenes hvidkalkede indre har to krydshvælv over vægforlæg (fig. 72-73). Ribberne er
profilerede med samme tilspidsede profil som i
langhuset; dette gælder også den halvstenbrede
gjordbue. Adgangen til sideskibene foregår ad to
spidsbuede arkader, kantet af en trekvartstav i blanke sten; tynde kalklag angiver, at kantningen oprindelig stod i blanke sten. I deres nuværende skikkelse er de samtidige med korsarmene men har
udgangspunkt i de ældre arkader, der har ført til
†tilbygningerne; i pillen, der adskiller de to åbninger, indgår angivelig middelalderligt murværk.222
Fyrkælder. I forbindelse med etablering af et
varmeanlæg blev der 1858 indrettet en halvt
nedgravet fyrkælder i langhusets nordøstligste
fag (jf. s. 942). Kælderen blev tegnet af Gamst &
Lund i København, der leverede varmeapparatet,
og etableret af murermester Knudsen, der også
forestod udgravningen. Adgangen blev henlagt til
en dør i korets østgavl (s. 904).84
Kælderen blev udvidet 187084 og atter 197172.223 Under sidstnævnte udvidelse, der blev forestået af arkitekt Marinus Andersen, blev kælderen
udgravet, så den kunne skjules under gulvniveau.
Reparationer og restaureringer. Kirken har gennemgået adskillige større og mindre istandsættelser og reparationer foruden en gennemgribende
restaurering 1870-71, ledet af arkitekt V. Tvede,
der tilførte langhuset et nygotisk udtryk. I 190810 blev kirken atter restaureret under ledelse af
arkitekt Aug. Colding.

928

nyborg · vor frue kirke

kirken efter reformationen

1664 beskrives kirken som brøstfældig, idet fun
damentsætninger havde skadet hvælvene.87 Formentlig var der da tale om bygningens middelalderlige afsnit og ikke det yngre tårn, der dog fik
udbedret vest-, øst- og nordmuren allerede 1694.
Arbejdet blev udført af Hans Jørgensen, som dertil anvendte 800 mursten, hvoraf de 300 leveredes
fra Nyborg Slot.18
	En større istandsættelse blev iværksat 1703-04,
udført af murermestrene Claus Nielsen og Rasmus Rasmussen. Arbejdet omfattede reparation
af hvælv og en stræbepille på langhuset samt af
tårnets gesims, der var ødelagt af regn.Yderligere
stabiliseredes de søndre glamhullers bueslag, der
var revnede. Til arbejdet blev anvendt 300 gamle
og 700 nye store mursten, sidstnævnte erhvervet
fra Lübeck.18 Atter 1748 var hvælvene i kirkens
fulde længde revnede og blev repareret med 300
sten.18
1833 fremsatte stiftsøvrigheden forslag til en
istandsættelse af kirkens indre.224 Året efter blev
der optaget et lån ved staten på 8000 rigsbankdaler
til arbejdet, der blev ledet og udarbejdet af arkitekt
J. P. Jacobsen; 1835 var arbejdet gennemført.18
Ved denne istandsættelse blev det åbne tårnrum indrettet til en forhal ved etablering af døre
i de åbne arkader mod nord og syd (s. 1010).
Kirkens gulv blev omlagt (s. 939), men det mest
iøjnefaldende tiltag var utvivlsomt etableringen
af højkirkevinduer i midtskibet. I bygningsafsnittets tre østligste fag blev hver skjoldbueblænding
gennembrudt af et stort spidsbuet vindue, der via
træskakter blev sluttet til skråvinduer i langhusets
sadeltag (fig. 36f-g).84
De seks vinduer blev før 1846/47 udvidet til
otte ved etablering af endnu to i skibets vestligste
fag. Med dette drastiske og særprægede indgreb
kunne der bringes lys til pseudobasilikaens mørke midtskib, men de store vinduer skæmmede i
høj grad højkirkemurene og blev sløjfet ved restaureringen 1908-10 (s. 933). Fra sideskibslofterne ses de blændede vindueshuller som dybe
nicher med let smigede vanger (fig. 327). De seks
Fig. 73. Nordre korsarms indre set mod nordøst (s.
927). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of north
transept, looking north east.
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østligste er spidsbuede, mens vestfagets to yngre
åbninger har fladbue.
†Bygningstavle, 1835, en mindetavle for kirkens
restaurering 1833-35, udført af snedker Jens Jørgensen. Af egetræ, 2½ alen høj, 1 alen 18 tommer
bred (ca. 160×110 cm). Forsynet med forgyldt
latinsk indskrift. Tavlen, der var opsat i koret ved
siden af altertavlen, blev nedtaget 1871. 1874 blev
den uden kirkeinspektionens vidende brændt af
kirkeværgen.225
Restaureringen 1870-71. Ved et kirkesyn 1862
blev kirkens tilstand fundet kritisk, og det blev
vurderet, at den måtte underkastes en hovedreparation. Navnlig †tilbygningerne til langhusets
nord- og sydside var i dårlig forfatning, hvilket
blev tillagt, at deres langsgående sadeltage var
svære at holde tætte op mod pseudobasilikaen.
Samme år opmålte arkitekt V. Tvede kirken (fig.
36), men arbejdet blev ikke fulgt op i de følgende
år. 1867 blev der atter ved et kirkesyn fremlagt
ønske om, at en arkitekt udførte en plan for arbejdet, hvilket skete året efter, da V. Tvede præsenterede et tegningssæt for en gennemgribende
restaurering (fig. 74).82
1870 blev planen godkendt til en omfattende
ombygning, der skulle fremhæve og harmonisere
langhusets gotiske bygningskrop. Under den nygotiske restaurering blev de senmiddelalderlige
†tilbygninger mod pseudobasilikaens langsider
reduceret til to mindre korsarme ud for langhusets 4. og 5. fag fra øst (s. 915), og alle tagværker
udskiftet og belagt med sortglaserede tagsten. Efter tilmuring af de arkader, der i langhusets sidemure havde ført til †tilbygningernes nedrevne
partier, blev facaderne næsten helt omsat med
røde teglsten i munkestensformat, lagt i krydsskifte og forsynet med en pyntelig fladbuefrise
under gesimsen. Herunder blev også langhusets
gavle mod øst og vest forsynet med kamtakker.
Desuden blev de ældre uensartede vinduer erstattet af nye spidsbuevinduer delt af stavværk, og ligeledes blev tårnets åbninger bearbejdet; her blev
flere vinduer samt glamhullerne omdannet, og to
cirkelglugger tilføjet (s. 927; fig. 65). Endelig blev
der mod langhusets krypter indsat firkantede ventilationskanaler som erstatning for ældre af mere
irregulær form (fig. 36b, d-e, 52), mens krypten
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Fig. 74a-b. Restaureringsforslag. 1:300. a. Plan. b. Vestfacade (th.). Tegnet af V. Tvede
1868. I NM. – Restoration proposal. a. Plan. b.West facade (right).

under søndre korsarm fik en trappenedgang ved
tilbygningens østside. Trappeskakten, der blev
fjernet 2006, er endnu markeret i belægningen.
Kirkens indre blev i højere grad bibeholdt i den
eksisterende skikkelse. Som en forstærkning af
murene blev vægblændingerne i korets sideskibsfag dog reduceret i dybden med en skalmur, mens
midtskibets vestgavl fik brudt en stor rundbuet
åbning mod skibet kantet af trekvartrundstav (fig.
89). Denne åbning skabte forbindelse mellem or-

gelpulpituret og tårnets nedre mellemstokværk,
der samtidig fik bjælkegulv efter nedbrydning
af tårnrummets hvælv; 1971-72 blev åbningens
bredde reduceret (s. 933-34, fig. 39). Yderligere
blev langhusets gulv omlagt (s. 938).
Formentlig indbefattede V. Tvedes restaurering
også, at de tre skibes gjordbuer i overgangen mellem kor og skib, blev forsynet med en kraftig forstærkningsbue, der blev ført ned til gulvet langs
vægge og piller (fig. 31, 50). Forstærkningerne,
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Fig. 74c-d. Restaureringsforslag. 1:300. c. Østfacade. d. Nordfacade (th.). Tegnet af V. Tvede 1868. I NM.
– Restoration proposal. c. East facade. b. North facade (right).

der ikke er gengivet i restaureringens tegningsmateriale (fig. 74a), eksisterede således forud for
Aug. Coldings restaurering 1908-10 (fig. 87-89).
Langs hjørnerne fik forstærkningerne trekvart
rundstave, men denne reference til kirkerummets
middelalderlige detaljer har ikke kunnet ændre, at
opmuringerne skaber et uhensigtsmæssigt ophold
i langhuset. Ved opsætningen stod de profilerede
hjørner i blank mur, men siden er de hvidtet.
I projektet indgik dog også enkelte dekorative
tilføjelser til kirkerummet. Seks rå granitkonsoller, hvorfra midtskibets gjordbuer udspringer, blev
forsynet med modellerede ansigtsmasker, fremstillet af billedhugger Berg i København. For
arbejdet blev han betalt 38 rigsdaler (s. 895, fig.
89, 333). Maskerne, der virkede voldsomme i kirkerummet, blev fjernet ved restaureringen 190810.226 Endelig blev sideskibenes indtil da beva-

rede hovedkonsoller suppleret med yderligere to,
ligeledes udført af kalksten (s. 896).18
Restaureringen, der radikalt ændrede den middelalderlige kirke, blev afsluttet ved en genindvielse 17. dec. 1871.227 Det endelige punktum
for den store ombygning blev dog først sat 1872,
hvor tårnspirets høje tømmerkonstruktion blev
udskiftet (s. 940).
Bygningstavle. (Jf. fig. 47), 1871, en mindetavle
for kirkens restaurering 1870-71. Af sort marmor,
70×47 cm. Den rektangulære tavle har indskrift
i forgyldte versaler: »I aarene 1870 og 1871 blev
Nyborg Kirke restaureret og tildels ombygget. Et
hovedøiemed med dette foretagende var at gjengive kirken en til den oprindelige stil svarende
form og skikkelse. Udgifterne afholdtes af kirkens egne midler. Nyborg Kirkeinspection. Den
17 december 1871«. På søndre sideskibs vestvæg.
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Restaureringen 1908-10. V. Tvedes restaurering
havde i højere grad udgangspunkt i kirkens ydre
end i det indre, som blev hovedfokus, da bygningen atter blev underkastet en større restaurering
i 1900-tallets begyndelse. Arkitekt Aug. Colding
udarbejdede en plan for projektet, som blev realiseret 1908-10.
Restaureringens mest åbenlyse tiltag var rettet
mod højkirkevinduerne fra 1834, der blev sløjfet til fordel for genetablering af de oprindelige
skjoldbueblændinger (s. 894). Herunder blev også
de ansigtskonsoller, der 1870-71 var opsat i midtskibet, nedtaget (s. 932).
Den nedre del af skibets sydvestre midtskibspille,
der var skjult under en tidligere gulvforhøjelse (s.
893), blev ydermere blotlagt, og dens oprindelige
sokkel genskabt over det hævede gulv. En lignende sokkel blev etableret på samme højkirkemurs
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vestre halvpille. Under omfattende men sparsomt
kendte udgravninger blev der yderligere fundet
stræk af skibets oprindelige østgavl i langhuset (s.
881), mens der i nordre sideskib fremkom rester
af søjlebundter, der i ydervæggene har markeret
hjørner og hvælvsammenstød; søjlebundterne blev
efterfølgende rekonstrueret (s. 895). Endelig omfattede restaureringen en afrensning af midtskibets
arkadepiller og hvælvribber foruden af andre markante detaljer, som blev fremhævet i blank mur.228
De seneste restaureringer af kirken blev udført
1953-56 og atter 1971-72, begge ledet af arkitekt Marinus Andersen, København.229 Under
den sidstnævnte blev det nuværende brede og
forhøjede korparti etableret, foruden at der blev
foretaget iøjnefaldende ændringer i midtskibets
vestgavl. Her blev den store åbning, der 1870-71
blev brudt mellem orgelpulpitur og tårnets nedre
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Fig. 75. Tværsnit 1:300 gennem skibet set mod øst (s. 933). Målt af Aug. Colding 1909. I
kirkens arkiv. – Cross-section of nave, looking east.

mellemstokværket indsnævret, så dens rundbuestik blev omdannet til en fladbue (s. 930, fig. 39);
de nymurede vanger fik trekvartrundstav, der
også kantede den ældre åbning. Desuden blev et
søjlebundt i midtskibets nordvestre hjørne genetableret, mens hvælvribben i gavlens modsatte
hjørne blev forlænget langt ned af væggen; om
denne detajle er oprindelig vides ikke (s. 895-96).
Mørtelrelieffer. Mod loftet har murene en lang
række relieffer, udført i grov opmuringsmørtel.
Flertallet står ubehandlede, men enkelte er påført
rød farve baseret på knust teglsten. Hovedparten
er placeret på højkirkemurenes yderside og langhusets gavle, men ses også i nordre korsarm samt
i tårnets mellemste mellemstokværk (fig. 76-77,
334-36). Reliefferne må tilskrives håndværkere,
der i nyere tid har arbejdet på kirken; ved indskrifter kan det ældste dateres til 1895, mens de yngste
kun er få år gamle.
Motiverne har stor variation, men domineres af
ca. 50 figurfremstillinger, især af ansigter. At dømme ud fra beklædning og ansigtstræk fremstiller

mange samtidige murere, men også personer i
historiske dragter, en betjent, nisse, nar og djævel
ses. Hertil kommer flere dyrefremstillinger samt
en lang række indskriftsplader, ofte med omtale
af reparationer.
Relieffernes kvalitet veksler stærkt og er åbenlyst nedadgående med tiden. De mest kunstfærdige stammer fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor
en større gruppe kan tilskrives den nyborgensiske
murer Ole Marius Rasmussen, der har dateret og
undtagelsesvist også signeret en lang række ansigts- og dyremotiver (eksempelvis fig. 77c, g, l).
Lignende murerrelieffer kan genfindes i andre danske kirker, men antal og kvalitet overgås
næppe af arbejderne i Nyborg. Almindeligvis er
der blot tale om korte indskrifter, mens personfremstillinger er sjældne; i Svendborg Vor Frue
(s. 310) og Hjulby (s.d.) ses eksempelvis kun ét
groft udført ansigtsrelief. Muligvis har den omfattende og vedholdende tradition i Nyborg rod
i midtskibspillernes hovedkonsoller (fig. 48-49),
hvormed de har overordnede fællestræk.
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Fig. 76a-h. Mørtelrelieffer på midtskibets gavle (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the ceiling
of the nave.
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Fig. 76i-k. Mørtelrelieffer på gavlen midtskibets gavle (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the
ceiling of the nave.

Fig. 77a-f. Mørtelrelieffer på nordre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the ceiling
of the northern side-aisle.
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Fig. 77g-o. Mørtelrelieffer på nordre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the ceiling
of the northern side-aisle.
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TEMATISK OVERSIGT
Gulve. Langhuset har kvadratiske diagonalt lagte,
gule teglfliser (fig. 39). Ud for det østligste pillepar er kor og skib forbundet af en fyrretræstrappe
med fem trin; mod sideskibene har opgangene
enkle vanger af røde teglsten i munkestensformat. Belægning og trappe, der har sortlakerede
jerngelændere, blev etableret 1971-72;230 trappen
i nordre sideskib dog først 1982.231 To nygotiske
piller af røde teglsten i munkestensformat ud for
øverste trin af trappen i søndre sideskib stammer
fra restaureringen 1908-10 (s. 933). Hertil er fastgjort et smedejernsgitter fra 1649, der har skærmet Karen Krabbes kapel (jf. s. 1156).
Fra restaureringen 1870-71 har søndre korsarm ottekantede gule teglfliser med små grå fliser i sammenstødene, der tilsvarende ses under
langhusets stolestader (fig. 72). Nordre korsarm
blev 1971-72 belagt med gravsten suppleret med
enkelte mindre, grå stenfliser (fig. 73). Lignende
stenfliser ses i tårnrummet, hvor belægningen
blev etableret 1834.84
†Gulve. 1971-72 blev der i langhuset fundet
partier af en stenbro, der må tilskrives en middelalderlig belægning (fig. 78).232 Siden er kir-

kens gulve repareret og omlagt gentagne gange.
Et skakternet gulv i korets søndre sideskib, 1. fag
fra øst, der fandtes i 1700-tallets slutning, stammer muligvis fra indretningen af Karen Krabbes
kapel, indrettet 1649 (s. 1156; fig. 86). Korgulvet blev atter belagt med fliser 1653, bekostet
ved en donation fra Knud Bjørnsen og hustru
Mette Clausdatter (s. 1147).233 Mens disse to
gulve må betragtes som forbedringer af de eksisterende forhold, begrunder regnskaberne ofte
kirkens gulvomlægninger med udbedringer efter
nedfaldne grave. 1651 blev en del sammensunkne grave, bl.a. i gangen, jævnet,29 og atter 1698
forårsagede to grave en gulvopretning i søndre
†tilbygning. På denne tid var gulvet belagt med
nye og gamle teglsten.18 1833-35 blev der over
kirkens gamle gulv udlagt et nyt af teglfliser,84
der formentlig eksisterede frem til restaureringen
1870-71. Langhuset fik da teglfliser, som endnu
ses i søndre korsarm (s. 930).
Forud for etableringen af langhusets eksisterende gulv var kor og skib forbundet af en stentrappe i midtskibet og søndre sideskib (fig. 80),234
anlagt midt for korets 2. fag fra øst. Med denne
placering, der kan følges fra 1700-tallets slutning
(fig. 86), strakte det forhøjede kor sig længere

Fig. 78. Frilagt brolægning i midtskibets 2. fag fra øst (s. 938). Foto Morten Aaman
Sørensen 1971. – Exposed paving in second bay from the east of the nave.
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Fig. 79. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The church seen from the north.

mod vest end i dag, hvilket også kan være tilfældet oprindelig; således fremstår det nuværende
kor meget kort.235
Døre. Midtskibets enkle vestindgang stammer
fra nyere tid, men indeholder formentlig rester af
en oprindelig portal (s. 893).
Vinduer. Kirkens vinduer blev indsat ved restaureringen 1870-71 (s. 929) og har samtidige
gråmalede jernrammer, der afløste rammer af træ
(fig. 30, 36b-e).

	Otte tagvinduer af jern blev 1846-47 erhvervet til de højkirkevinduer, der kort forinden var
blevet etableret i højkirkemurene (s. 929). Rammerne, der erstattede ældre,18 blev atter udskiftet
ved den store restaurering 1870-71.18
	Tårnets glamhuller lukkes af trådnet, men hav
de 1791-1792 luger, som af maler Borch blev
malet røde.18
Tagværker. Hele kirken har tagværker af fyr, opsat
1870-71. Midtskibets tagstol har 29 spærfag, som
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er tappet i spærsko og forsynet med ligeledes tappede spærstivere; hvert fag har ét tappet hanebånd.
I hvælvsammenstødene er spærskoene erstattet af
en bindbjælke, hvorpå en lodret stolpe støttet af
skråstivere er fastgjort til hanebåndet ovenover.
Sideskibene har et tilsvarende antal spær, der
dannes af lange stikspær, der hviler på midtskibets
spær og strækker sig op til kip. De nedre ender er
tappet i spærsko og har tappede spærstivere. Ud
for hvælvsammenstødene støttes spærsiderne af
ligeledes tappede skråstivere, fastgjort til en bindbjælke, der her erstatter spærskoene (fig. 33-34).
Korsarmene har identiske tagstole bestående af
fem spær foruden fem gratspær af samme konstruktion som i midtskibet; de enkelte fag har
dog her to tappede hanebånd.
Jf. regnskaberne er kirkens tagværker og spirkonstruktioner repareret løbende. 1703-04 blev
Morten Nielsen og Gomme Andersen betalt for
at indsætte 14 nye spærsko på kirkens sydside
og udskifte hanebånd. Arbejdet blev udført med
fyrretømmer,18 der allerede da kan have været
dominerende i taget; således var hele tagkonstruktionen af fyr 1837/38.18 Den sidste større
istandsættelse af kirkens tage blev udført 1955, da
spærskoene bl.a. blev fornyet.236
Tårnets spir. Tårnet afsluttes af et slankt spir, der
blev opsat 1872 som endelig afslutning på restaureringen 1870-71 (fig. 24, 79). Med en højde på
ca. 23 m er det omtrent jævnhøjt med tårnets
murede underdel, der fra fundament til murkrone måler ca. 24 m. Det opskalkede spir er udført af svært fyrretømmer og udgøres af en uhyre
kompliceret konstruktion. Tårnet stod de første
år efter opførelsen med et lavt †sadeltag, men fik
hurtigt et højt †spir, som formentlig er erstattet
flere gange forud for opsætningen af den nuværende konstruktion. Det første spir blev angivelig opsat 1589237 og blev på kongelig bevilling
delvis bekostet med hjælp fra andre kirker.238 Jf.
biskop Jacob Madsens gengivelse af kirken 1589
var også denne konstruktion af betragtelig højde
(fig. 325).42 Det nuværende har afløst et spir af
tilsvarende højde og form (fig. 29).
Messeklokkespiret har en elegant ottekantet løgkuppel, der formentlig er samtidig med tårnspiret (fig. 53). Denne erstattede en ældre †løgkup-

pel med lidt mere fladtrykt form (fig. 36b). Den
karakteristiske form kan følges til 1667, hvor
‘bugten’ på spiret blev repareret med fyrretræ og
søm.18 Konstruktionen har utvivlsomt været sårbar over for vind og vejr, og mange løbende reparationer er omtalt. Således blev spiret istandsat
1780, da de tiloversblevne materialer blev lagt på
kirkens loft, der må have tjent som magasin.18
†Kviste. Langhuset har haft to kviste, tidligst
omtalt 1824, da murermester Tvede blev betalt 17
rigsbankdaler for deres istandsættelse. 1835 var de
tækket med kobber.18 1846/47 blev murermester
K. Knudsen betalt for at nedtage kvistene.18
Tagbeklædning. Langhus og korsarme er belagt
med sortglaserede vingetegl, oplagt 1955.236 Spiret er tækket med kobber og messeklokkespiret
med bly; disse beklædninger er formentlig jævngamle med tømmerkonstruktionerne og henføres til 1872 (s. 940).18 Da blev også de nyopsatte
kamtakker belagt med hulsten, mens stræbepiller
blev afdækket med kobber, der siden er fornyet.
†Tagbeklædning. Kirkens tegltag har lang tradition, men tidligere har tagteglet været anvendt
sideordnet med bly. 1657 omtales langhusets sydside som blytækket, og materialefordelingen genkendes 1748, da den nordre †tilbygning fik omlagt tagteglet suppleret af 1550 nye lybske sten.239
Langhuset var endnu 1755 tækket med bly,240
som dog blev nedtaget før 1837/38, hvor hele
bygningen stod teglhængt.18 Allerede da kan den
have stået med udelukkende sortglaserede sten,
som blev erhvervet til kirken 1828.18 Siden er de
store tagflader gentagne gange blevet repareret,
bl.a. 1844, da murermester Knudsen udskiftede
tagstenene på bl.a. den søndre †tilbygning.84 Den
nuværende beklædning har erstattet en tilsvarende fra 1870-71 (s. 929).
	Tårnets spir var 1668 tækket med bly,18 men
1803 blev det beklædt med kobber bekostet af
købmand Ole C. Boch for 5089 rigsdaler.18 Sandsynligvis er det denne beklædning, som blev erstattet ved spirkonstruktionens fornyelse 1872 (s.
940).
1667 stod messeklokkespirets spir med kobber,
som blev erhvervet fra Jens Grube i Nyborg.18
Tidspunktet for omlægningen til bly er uvist men
ligger forud for restaureringen 1870-71.
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Fig. 80. Indre set mod øst efter 1913. Foto i NLA. – Interior looking east after 1913.
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Vindfløje. Tårnet er afsluttet af en korsformet
vindfløj med forgyldt kugle under en vimpel med
krone og årstallet ‘1779’, der angivelig er en kopi
opsat ved restaureringen 1870-71.241 En tilsvarende vindfløj fra 1959 kroner messeklokkespiret.
	En †vindfløj på tårnet er tidligst omtalt 170304, da Jens Andersen Blytækker fra Odense forsynede stangen med en ny fløj med kongens navn
og krone, da den gamle var nedblæst.18
Messeklokkespiret var kronet af en †vindfløj
før 1667, da stangen blev erstattet af en ny blybeklædt jernstang med forgyldt kugle og fløj.18
Den nuværende fløj erstattede en tilsvarende fra
restaureringen 1870-71.242
Opvarmning. 1857 udarbejdede Gamst & Lund
i København forslag til opsætning af et dampvarmeanlæg i nordre sideskibs 1. fag fra øst. Anlægget, der blev installeret året efter, blev placeret
i en nyudgravet fyrkælder, som dog blev etableret så højt, at den strakte sig højt over korets
gulv (fig. 36i). Adgangen blev henlagt til en †dør
i korgavlen (s. 904).80 Til anlægget har hørt en
skorsten, der blev erstattet 1864.84

1899 blev der taget initiativ til anskaffelse af
et nyt apparat, der blev leveret året efter.91 1955
overgik kirken til elvarme,236 der i dag er afløst
af fjernvarme, muligvis indlagt ved fyrkælderens
ombygning 1971-72.
Murbehandling. Facaderne står blanke, mens kir
kens og tårnets indre er pudset og hvidkalket.
I kirkerummet står midtskibspiller, arkadebuer,
hvælvr ibber og andre markante detaljer i røde sten.
Bygningens indre er gentagne gange blevet
hvidtet, 1674 af Rasmus Murermester, da hvælvene var blevet grønne.18 1857 blev hvælvene
malet blå og forsynet med guldstjerner,243 men
blev atter hvidtet ved restaureringen 1870-71.
Den indvendige kalkning omfattede da alle flader, men ved restaureringen 1908-10 blev de nu
blanke partier afrenset (s. 933). Kirkerummet er
sidst kalket i 2005.244
Facaderne har formentlig altid stået ubehandlede, dog hvidtede murermester K. Knudsen
gesimserne 1841-42,18 og o. 1870 stod ligeledes
langhusets og †tilbygningernes østvendte blændingsgavle med hvidtede detaljer (fig. 29).

Fig. 81. Kalkmaleri af indvielseskors på østvæggen, 1428 (s. 943). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Wall painting of consecration cross on the east wall, 1428.
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Fig. 82. Kalkmaleri af Gravlæggelsen og Opstandelsen på søndre skjoldbuefelt i korets vestfag, o. 1450-1500 (s. 943).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall painting of the Entombment and the Resurrection on the southern severy in the west
bay of the chancel, c. 1450-1500.

kalkmalerier
I forbindelse med kirkens restaurering konstaterede Aug. Colding 1909 på skjoldbuefelterne i koret
rester af kalkmalerier, som ved en efterfølgende
besigtigelse ved Mouritz Mackeprang blev dateret
til 1400-tallet.245 Motiverne var stærkt beskadiget
af en behugning af murfladerne, der var udført
ved restaureringen 1870-71 for at få ny puds til
at hæfte. Man foretog endvidere afbankninger på
hvælvene i begge korfag og fandt i det østligste
et dårligt bevaret dekorationsmaleri. Fundene blev
dokumenteret fotografisk, hvorpå østfagets skjoldbuer samt hvælvene atter blev overkalket, mens de
lidt bedre bevarede malerier på skjoldbuerne i korets vestfag blev stående delvis afdækkede, uden at
der blev foretaget nogen form for istandsættelse.
Forud for kirkens kalkning 2005 blev farvesporene i østfagets skjoldbuefelter fritlagt på ny, men
motiverne var så ødelagte, at de overkalkedes igen.
Samtidig blev malerierne i vestfaget restaureret.

1) (Fig. 81), 1428, et indvielseskors, malet med
rød farve på østvæggens pille, nord for alteret.
2) (Fig. 82), o. 1450-1500. I det søndre skjoldbuefelt i korets vestfag er mod øst malet en
fremstilling af Gravlæggelsen. En skægget mand,
Josef af Arimatæa, tager med sin højre arm om
Kristi skulder og lægger ham til hvile i kisten.
Kristus bærer lændeklæde, ansigtet er næsten
udvisket, og om hovedet ses rester af en korsglorie. Bag kisten ses hoved og overkrop af fem
skikkelser, til dels med gloriering. De anvendte
farver er grøn, rødbrun, blegrød og hvid, konturlinjerne er rødbrune. I samme felt mod vest
ses fragmenter af Opstandelsen. Af Kristus er kun
kroppen bevaret, svøbt i ligklædet, idet han med
det ene ben træder ud af kisten; bag den er rester af krigere. Farveholdningen svarer til ovennævnte.
3) (Fig. 83), o. 1450-1500. Motiverne i det nordre skjoldbuefelt i korets vestfag er stærkt ødelagte. Mod øst ses en fremstilling af Himmelfarten;246

944

nyborg · vor frue kirke

Fig. 83. Kalkmaleri af Himmelfarten og Kristus som urtegårdsmand på nordre skjoldbuefelt i korets vestfag, o.
1450-1500 (s. 943). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wall painting of the Ascension and Christ as the Gardener on the
northern severy in the west bay of the chancel, c. 1450-1500.

farveholdningen er rødbrun, mønjerød og grøn.
Mod vest i samme felt ses Kristus som urtegårdsmand, Noli me tangere,247 malet med mønjerød,
blegrød og grøn farve.
†Kalkmalerier. 1) (Fig. 84), 1400-tallet(?). På
hvælvkapperne i korets østfag var en dårligt bevaret dekoration af spinkle stængler med små
kløverbladformede blade, udgående fra issepunktet. Stænglerne var rødbrune, bladene grønne.
2) O. 1450-1500. I det nordre skjoldbuefelt i
korets østligste fag afdækkedes 2005 rester af en
siddende person med grøn dragt og rød glorie.
Motivet kunne ikke identificeres.248
3) Senmiddelalderlige(?). Aug. Colding konstaterede angivelig 1908, at der på vestvæggen syd
for indgangsdøren var spor af forhuggede kalkmalerier, hvis motiver ikke kunne identificeres.249
4) Senmiddelalderligt(?), et Andreaskors, angivelig malet ‘længere nede i kirken’.250

5) 1672 betaltes Hans Jensen Maler for at male
Frederik III’s og Christian V’s samt dronningernes (Sophie Amalie og Charlotte Amalie) navne
på korhvælvet.18
6) 1696 betaltes Hans Maler for ‘staffering bag
tavlerne’;18 formentlig en slags kalkmalede draperier eller skygger omkring epitafierne. 1816
omtalte prins Christian Frederik (Christian VIII),
guvernør over Fyn og Langeland, den »mørkeblaae Skygge«, der var malet på væggen omkring
epitafierne, og som han mente burde fjernes ved
en kommende istandsættelse.251
7) 1700 modtog Hans Maler betaling for at
male Frederik IV’s og dronning Louises navne
‘ved altertavlen’.18
8) Omtalt 1754, da ‘skyggeværket’ bag orglet
blev malet med blåt (jf. s. 1014).77
9) (Jf. fig. 84), 1870-71, en buefrise med trekløvere, malet langs ribberne i korhvælvene.
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Fig. 84. Kalkmalede dekorationer på hvælvkapperne i korets østfag, 1400-tallet og 1870-71 (s. 944). Foto M. Mackeprang 1909. – Wall-painted decorations on the vault severies in the east bay of the chancel, 1400s and 1870-71.

glasmalerier
Projekt. I foråret 2015 indsættes et glasmaleri, udført af billedkunstner Maja Lisa Engelhardt, i korets midtervindue. Maleriet, med motiv af træer
og grene, er skænket af Augustinus Fonden og
udføres i glarmester Per Hebsgaards værksted,
Præstø.
(†)Glasmalerier. *1) Uvis datering. Fragment af
rudeglas, 2,6×1,2 cm, af klart grønligt glas med
gråsort bemaling; på bagsiden svage spor af sølverglød. Fundet ved harpning 1971 (jf. s. 838). I
Nationalmuseet (NM inv.nr. D149/1971).
2) (Fig. 85), 1896, udført i glarmester August
Duviers værksted efter tegning af arkitekterne
Ole Peter Momme og Ludvig Frederik Olesen.252 Glasmalerierne, der var indsat i korets
midtervindue, viste De Hellige Tre Konger. Derover sås mod nord rigsvåbenet, mod syd Nyborgs

Danmarks Kirker, Svendborg

våben og øverst Betlehemsstjernen.253 Malerierne blev nedtaget ved restaureringen 1971-72
og opbevares nedpakket i tårnets mellemste mellemstokværk.
†Glasmaleri. (Jf. fig. 36b og g), 1858, leveret af
glarmester J. P. C. Borring, udført i stærkt farvet
glas med motiv af blomster og blade. Indsat foroven i midtskibets østvindue (s. 909).254
†Glasmalerier(?). Fra tiden o. 1600 kendes et enkelt ‘vindue’, bekostet af en borger. I årene 169596 skænkede en række borgere ‘vinduer’, der
blev indsat i umiddelbar nærhed af givernes begravelser.255 Der er intet nærmere overleveret om
de pågældende vinduer. Der kan have været tale
om dekorerede ruder, måske med initialer eller
bomærker, der sammen med gravmindet skulle
tjene til at markere stifterens gravsted.256 Det kan
dog ikke fuldstændig udelukkes, at det blot var
ruder af klart glas.257
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1) Før 1603, givet til kirken af Claus Berider
(†1603) »i levende liv« og siden betegnet »Claus
Beriders Vindue« (jf. mindetavle nr. 7, gravsten
nr. 8). Indsat i vinduet lige øst for norddøren.
1641 stiftede arvingerne en sum, som skulle bruges til at vedligeholde vinduet; 1703 blev det repareret.258
2) O. 1691-95, skænket af amtsforvalter Jens
Gregersen (jf. †muret begravelse nr. 2). I søndre
sideskib.259
3) 1695, bekostet af rådmand Knud Pedersen
og hustru Gertrud Lambertsdatter og indsat i
kirkens nordøsthjørne over parrets begravelse
(†muret begravelse nr. 6).260
4) 1695, skænket af rådmand Hans Pedersen
Holmer og hustru Anna Margaretha Nielsdatter
Riber (jf. †lukket stol s. 1005, gravsten nr. 24).
Indsat i søndre sideskib bag prædikestolsdøren,
nær den begravelse i midtskibet, hvor hustruens
første ægtemand, rådmand Hans Olsen Wiborg,
hvilede (†muret begravelse nr. 7).261
5) 1695, givet af borgmester Dines Lerche
og hustru Apollonia Lund (jf. †alterklæde nr. 3,
†messehagel nr. 4, †prædikestolsbeklædning nr.
1). Indsat i kirkens nordvestlige hjørne ved den
begravelse, parret erhvervede samme år (†muret
begravelse nr. 14).262
6) 1695, skænket af købmand Thomas Sørensen og hustru Mette Hendrichsdatter. Indsat i
Skt. Gertruds Kapel, hvor parret siden blev begravet.263
7) 1695, bekostet af auktionsdirektør Lars Jørgensen Hind. Uvis placering.264
8) 1696, bekostet af rådmand Anthoni Hansen
Drejer og indsat over hans begravelse i søndre
sideskib, umiddelbart vest for sakristiet, hvor hans
hustru Anna Kathrine Rubens to år forinden var
blevet nedsat (†gravsten nr. 14, †muret begravelse
nr. 11).265
9) 1696, skænket af rådmand Peder Sørensen
(jf. †dørfløj nr. 2, lysekrone nr. 4, mindetavle nr.
21). Indsat over parrets gravsted østligst i Skt.
Gertruds Kapel, hvor hustruen Maren Nielsdatter Riber samme år var blevet begravet (†muret
begravelse nr. 16).266
10) 1696, bekostet af toldkontrollør Jørgen
Bruun og hustru Anna Sørensdatter (jf. sygesæt

Fig. 85. De Hellige Tre Konger. (†)Glasmalerier i østvinduet, 1896 (s. 945). Foto i NLA. – The Three Holy
Kings. (†)Stained glass in the east window, 1896.

nr. 1, †dørfløj nr. 2, mindetavle nr. 20). Indsat i
den østlige del af Skt. Gertruds Kapel, hvor Jørgen Bruun siden erhvervede en begravelse (†muret begravelse nr. 17).267
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inventar
Oversigt. Kirkens inventar omfatter flere middelalderlige stykker. Ældst er den romanske døbefont, der må
være overført fra en ældre kirke, antagelig den nu stående kirkes †forgænger (s. 879). Den ældste klokke er
formentlig fra 1400-tallets første fjerdedel, mens det
store, rigt udskårne korbuekrucifiks kan dateres til o.
1425; den næstældste klokke er fra 1450. Fra tiden o.
1500 stammer et sjældent klenodie, en Marialysekrone,
der dog først er skænket 1589, dvs. efter reformationen, af kirkeværge Mads Lerche og hustru Maren. En
tredje klokke er fra 1523.
Fra årtierne efter reformationen er bevaret et dåbsfad, udført o. 1550 og skænket til kirken knap 150 år
senere, 1694, af sognepræst Claus Mule. Endvidere
et i dansk sammenhæng usædvanligt fontegemme,
foræret 1585 af borgmester Peder Jensen Skriver og
hustru Johanne, samt et (†)altermaleri fra o. 1592, til
hvis anskaffelse lensmand Laurids Brockenhuus bidrog
med en sum.
1600-tallet er repræsenteret med flere genstande,
hvoraf adskillige er donationer fra medlemmer af byens
rådsaristokrati. En klokke fra 1615 er støbt på foranledning af borgmester Peder Nielsen; 1640 gav han
desuden sammen med sin hustru Sidsel Knudsdatter
en meget stor, prægtigt udstyret 18-armet lysekrone.
Oblatæsken fra 1626 er en foræring fra rigskansler,
lensmand på Nyborg Slot Jakob Ulfeldt og hustru Birgitte Brockenhuus; de skænkede desuden kirkens alterkande, som dog 1699 blev omstøbt af guldsmed Oluf
Jensen. Den yngste klokke er støbt af Antoni Wiese
i Lübeck 1642. Alterstagerne fra 1649 er en gave fra
rådmand Niels Boesen og hustru Inger Jensdatter. Et
maleri, der viser Nedtagelsen fra Korset, en kopi efter
Rubens, er formentlig udført o. 1650, men blev først
skænket til kirken 1876 af N. Nielsen og hustru Mine,
f. Theilgaard. Prædikestolen er fra 1653 og i hvert fald
delvis anskaffet for midler, skænket af rådmand Knud
Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter, mens ni træfigurer, der udgør de bevarede dele af et (†)korgitter,
er fra 1655; begge dele er udført af Odensemesteren
Anders Mortensen. En lysekrone er skænket 1685 af
Karen Pedersdatter, enke efter rådmand Søren Thomasen, mens altersættets disk, udført af guldsmed Niels
Ovesen, er fra 1699. Et maleri af Gravlæggelsen, en
kopi efter Karel van Mander III, er skænket 1721 af
sognepræst Balthasar Sechmann, men formentlig malet
i 1600-tallets sidste del; et andet, der viser Den tolvårige Jesus i Templet, kan være malet o. 1700.
	Også det bevarede 1700-tals inventar er præget af
gaver fra velstående medlemmer af menigheden. Kirkens ældste sygesæt, udført af guldsmed Hendrich

Reinicke, København, er givet 1726 af toldinspektør
Jørgen Bruun og hustru Anna Margaretha Friis, mens
den yngste af de fire gamle lysekroner er skænket 1728
af Maria Kirstine Borchenfeldt, enke efter borgmester
Peder Sørensen. Alterkalken er udført af guldsmed Jens
Sørensen i 1754, ligesom et sygesæt, der, på bekostning
af kancelliråd Jacob Lerche og hustru Apollonia Lange,
blev omstøbt af et ældre. Det ældste kirkeskib, »Staden
Nyborg«, blev skænket til kirken 1773 af Nyborg
Sølaug, men er bygget i 1720 af skibsbygmester Bonne
Bonnesen, Nyborg. To malerier er formentlig udført i
1700-tallets anden halvdel, det ene har motiv af Nadveren efter Rubens, det andet af Kristus på korset;
førstnævnte er en gave fra kæmner og glarmester H. C.
Borring 1814.
Fra 1800-tallet, hvor en række store restaureringer
greb radikalt ind i kirkens møblering, er kun bevaret
enkelte genstande. Et lille maleri med motiv af Maria
med barnet er antagelig fra århundredets første del.
Fire (†)altermalerier, malet af C. W. Eckersberg, stammer fra en (†)altertavle, der blev anskaffet i forbindelse
med den omfattende indvendige restaurering 183335. Kirkeskibet »Nyborg«, bygget af skibsbygmester
Rasmus Bonnesen, Nyborg, er skænket af Nyborg
Sølaug 1834. Om kirkens renovering i nygotisk stil
1858 vidner alterskranken samt stavværksdekorationerne på indgangsdøren i skibets vestende (sidstnævnte
tegnet af arkitekt C. A. Møller), mens stolestaderne og
de øvrige dørfløje er fra den gennemgribende restaurering 1870-71. En messehagel kan være fra 1877,
mens kirkeskibet »Nordskov«, der formentlig er udført
o. 1850, blev skænket til kirken 1887 af grosserer P. G.
Klein.
	Et kirkeskib, bygget 1922 af Osvald Clausen, Nyborg,
er foræret til kirken 1925, og en pengebøsse til fordel
for Ydre Mission må også være tilkommet i århundredets første del. Klokkespillet fra 1957 er en gave fra
konsul Th. Andersen. Fra 1900-tallet stammer desuden
de øvrige messehagler, salmenummer- og præsterækketavlerne, dele af altersølvet samt dåbskanden. Ved
restaureringen 1971-72 tilkom de moderne lyskranse,
mens alterbordet blev ommuret og forsynet med en ny
bordplade. Orglet og orgelpulpituret opstilledes 1973.
Alterprydelsen er udført af billedkunstneren Maja Lisa
Engelhardt 2011.
Farvesætning. Den nuværende farvesætning stammer
fra 2007. Inventaret er overvejende præget af lyse farver
med lysegrå stolestader og dørfløje, hvortil kommer
forskellige nuancer af træ på alterskrankens gelænder,
figurerne fra (†)korgitteret, prædikestolen og orgelpartiet. En kontrast hertil udgør de ældre, polykrome
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inventargenstande og de røde accenter i betrækket på
alterskranke og stolehynder.
Den tidligere farvesætning belyses kun sparsomt i
kilderne. Mens selve prædikestolen formentlig altid
har stået med blot en brun bejse eller fernis over egetræets naturlige farve, har det øvrige træskårne inventar utvivlsomt haft broget staffering. 1701/02 blev
altertavlen og korgitteret malet med forskellige farver
og forgyldning; herom vidner også enkelte farvespor
på figurerne fra sidstnævnte. Chr. Molbech fandt ved
sit besøg i 1813 kirken »trang og mørk«,268 og 1816
beskrev prins Christian Frederik (Christian VIII) kirken
som »en mørk gothisk hvelvet Bygning«.269
Ved restaureringen 1833-35 blev den nye altertavle
hvidmalet med marmorering og forgyldning ligesom
døren til prædikestolen og orgelfacaden, mens nogle
figurer fra korgitteret blev bronzeret. Også stolestader
og pulpiturer blev malet, antagelig i tilsvarende farver.270
1858 blev inventaret egetræsådret med forgyldning; desuden anvendtes forskellige farver i småfelterne på vægpanelerne i koret.271 Ved restaureringen 1870-71 fik
inventaret lys egetræsmaling.272 1910 blev korskranken,
stolestaderne og vestindgangen malet med mørk farve,
mens orgelpulpituret blev hvidt med forgyldte detaljer;
samme bemaling fik alterpartiet 1913. Farvesætningen
skete under tilsyn af maler Jens Møller-Jensen.
Kilder. Det ældst bevarede inventarium er dateret
1640 og omfatter kirkens løsøre i form af alter- og
messeklæder, pengetavler, alterstager, kister, en bogstol,
en lysearm, forskellige nøgler og låse samt tårnuret.273
Kirkens regnskabsbøger, til dels med bilag, er bevaret
i Kirkeinspektions- og Stiftsøvrighedsarkiverne fra
1654; imidlertid mangler der regnskaber for adskillige
år.274 Her kan man finde oplysninger om indtægter
og udgifter i forbindelse med nyanskaffelser, ombygninger og reparationer. Der savnes dog generelt ældre,
mere detaljerede beskrivelser af kirken som helhed og
dens indretning før hovedrestaureringen 1870-71.275
Dermed bliver en embedsbog fra 1795-1825 med
afskrift af en ældre kopibog, bl.a. med et inventarium
fra 1664 og en fortegnelse over gaver, der er skænket til
kirken siden slutningen af 1500-tallet og op gennem
1600-tallet, en af de vigtigste kilder til inventarets
historie, sammen med den trykte fortegnelse over
kirkens inventar i Danske Atlas, udgivet 1774.276 Endvidere findes en grundplan over kirken, udført af ingeniørofficer Dines Lemming før 1782277 med angivelse
af de vigtigste inventarstykkers placering (alter, døbefont, stolestader, lukkede stole m.m.) (fig. 86). Restaureringerne 1833-35, 1858 og 1870-71 belyses primært
gennem regnskabsbøgerne. Desuden giver C. A. Møllers tegninger fra 1856-57 (fig. 97, 130-31,145,15051, 153 og 155) og Vilhelm Tvedes tegninger fra 1862
vigtige oplysninger om kirkens indretning og inventar
efter restaureringen 1858 (fig. 36a og f-i), mens tre
fotografier optaget mellem 1871 og 1875 viser kirkens

indre efter restaureringen 1870-71 (fig. 87-89). Endelig har lokalhistorikeren, exam.jur. Frederik Eberhard
Crone (1825-91) efterladt sig en omfattende beskrivelse af kirken og dens historie, fortrinsvis baseret
på utrykte, til dels sidenhen tabte kilder i kirkens og
rådhusets arkiver.278 I mange tilfælde har det dog ikke
været muligt at efterprøve henvisningerne, hvorfor
materialet må anvendes med nogen forsigtighed, særlig
når det gælder oplysninger og betragtninger, der ligger
forud for Crones egen tid (jf. også note 135).279
Det middelalderlige kirkerum. Vores viden om indretningen af kirken i senmiddelalderen er yderst begrænset. I øst stod højalteret, og kirken rummede desuden
et antal sidealtre, hvis placering dog som hovedregel
ikke kendes; muligvis fandtes et Skt. Hans' Alter i det
smalle østfag under messeklokkespiret (jf. s. 842). Det
store korbuekrucifiks, der sammen med den ældste
klokke kan være anskaffet op til indvielsen af kirken
1428 (s. 836), markerede overgangen mellem kor
og skib, mens døbefonten må antages som vanlig at
have stået i vestenden. Kirkens klokker må have været
ophængt i et †klokkehus eller en †klokkestabel på kirkegården (jf. s. 871).
	Også kendskabet til indretningen af det efterreformatoriske kirkerum er sparsomt. De mange sidealtre forsvandt formentlig kort efter reformationen; de sidste
to dog først efter biskop Jacob Madsens påtale 1588. I
øvrigt synes det katolske inventar i vid udstrækning at
være bevaret og endda yderligere suppleret med den
fornemme Mariakrone. Mere radikale fornyelser er
antagelig først sat ind i slutningen af århundredet, svarende til vanlig praksis.
Klokkerne må være flyttet til det nyopførte vesttårn
1581 eller umiddelbart efter, ligesom det er fristende at
foreslå dette som året for anskaffelsen af kirkens ældste
sejerværk, der dog først er omtalt fra 1640. Dåbens
centrale betydning i den lutherske gudstjeneste blev
fremhævet ved fontens indkapsling i et rigt udskåret
og bemalet fontegemme 1585, skænket af borgmester Peder Jensen Skriver og hustru Johanne. Hvornår
fonten blev flyttet til kirkens østende, er uvist; først
efter 1650 omtales den ved korets nordside, hvor den
desuden synes at have været indhegnet med et fontegitter. Utvivlsomt blev kirken også i anden halvdel
af 1500-tallet udstyret med prædikestol og faste stolestader, ligesom et orgel eller positiv må have været en
del af inventaret på dette tidspunkt. Førstnævnte fandtes under alle omstændigheder i kirken, opsat på en
af pillerne, i 1589, hvor Marialysekronen, skænket af
kirkeværge Mads Lerche og hustru Maren, blev hængt

Fig. 86. Plan af kirken. Udsnit af tegning (jf. fig. 25)
ved ingeniørofficer Dines Lemming (†1782). I NLA. –
Plan of the church (cf. fig. 25).
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Fig. 87. Indre set mod nordre korsarm efter restaureringen 1870-71. Foto Georg Petersen 1871-75. I NM. – Interior
looking towards the north transept after the restoration of 1870-71.
op i dens umiddelbare nærhed. Den i øvrigt ukendte
katolske højaltertavle må formodes at være bibeholdt
i hvert fald frem til 1592, hvor der anskaffedes en ny
renæssancetavle med maleri af Opstandelsen, delvis
bekostet af lensmand Laurids Brockenhuus. Mulig-

vis blev alterbordet fornyet samtidig, ligesom det kan
være omkring dette tidspunkt, at det blev dækket af et
gyldent alterklæde samt en alterdug af blå silke med
gule blomster. Begge dele omtales først 1640, men er
antagelig ældre. Laurids Brockenhuus havde desuden
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Fig. 88. Indre set mod sydøst efter restaureringen 1870-71. Foto Georg Petersen 1871-75. I NM. – Interior
looking south east after the restoration of 1870-71.
sammen med sin hustru Karen Skram 1583 skænket
en alterkalk samt vistnok 1597 en perlebroderet messehagel, og kirken ejede yderligere to messehagler med
perlebroderi, en rød og en grøn; de fornemme tekstiler
opbevaredes i en kiste i koret. 1595 fik kirken et nyt

orgel, hvortil borgmester Peder Jensen Skriver og rådmand Gert Torborg bekostede en ‘fod’, d.e. et podium
eller pulpitur, hvis placering i kirken dog ikke kan
fastslås med sikkerhed. Året efter opsattes et korgitter
(‘korsforværk’).
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Ved indgangen til 1600-tallet var kirken således
nyudstyret med de væsentligste større inventarstykker: alter, fontegemme, korgitter, prædikestol, orgel og
sandsynligvis også stolestader og skriftestole. De følgende årtier modtog kirken en række gaver i form af
altersølv og alterstager samt et dåbsfad. Sidstnævnte var
en gave fra Sidsel Knudsdatter, enke efter borgmester
Peder Nielsen. Parret markerede sig også med donationen af den meget store lysekrone, som 1640 blev
hængt op foran indgangen til koret, og som med sine
18 lysearme må have forbedret belysningen i korområdet betragteligt. Desuden anskaffedes 1615 og 1642
to nye klokker (dels støbt 1615 på foranledning af
borgmester Peder Nielsen, dels 1642 af Antoni Wiese i
Lübeck).
Kirkerummet i anden halvdel af 1600-tallet. I 1650’erne
udskiftedes flere betydelige inventargenstande. 1653
anskaffedes en ny prædikestol i bruskbarok stil, helt
eller delvis bekostet af rådmand Knud Bjørnsen og
hustru Mette Clausdatter; den blev opsat midt i kirken
på den anden pille i midtskibets sydside. Parret betalte
desuden bl.a. for staffering af det orgelpulpitur, der
synes opført samme år i kirkens vestende, og hvortil
det godt 50 år gamle orgel må være flyttet. Også en
alterskranke med knæfald synes udført 1653, og blot
halvandet år senere blev korgitteret fornyet; det nye
var smykket med frifigurer af bibelske skikkelser, og
to store keruber flankerede indgangen. 1685 modtog
kirken en lysekrone som gave fra rådmand Søren Thomasens enke, Karen Pedersdatter; den blev hængt op i
vestenden. Alterskranken blev udskiftet eller omdannet 1689, da præstekonen Christentze Horneman
forærede et »Træeverk« for alteret. Endelig blev der i
1691 opført et pulpitur med stole over nordre sideskibs
kvindestole, bekostet af Karen Rasmusdatter, enke
efter Claus Skipper.
Kirkerummet i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.
Den vigtigste inventarmæssige forandring i 1700-tallet
var indretningen af lukkede stole, dels på kirkegulvet,
dels på pulpituret i nordre sideskib. 1720 lod en gruppe
borgere indgangen til Skt. Gertruds Kapel, dvs. sydsidens sammenslåede kapeller (jf. s. 840 og 917), hvor de
ejede murede begravelser, lukke med en træskåren gitterlåge. 1728 skænkede Maria Kirstine Borchenfeldt,
enke efter borgmester Peder Sørensen, en lysekrone,
som fik plads i søndre sideskib ved opgangen til prædikestolen, og kirken modtog desuden gaver i form af
altersølv, tekstiler og malerier. 1773 fik den sit første
kirkeskib, en gave fra Nyborg Sølaug.
Kirkerummets indretning fremgår i øvrigt af fig.
86. Heraf ses, at højkoret, der i længden strakte sig til
midten af langhusets 2. fag, var indhegnet af et gitter
på tre sider med dør til skibet i vest og sakristiet i syd;
korgitteret fra 1655 må have udgjort vestsiden og
formentlig i hvert fald de vestlige partier af syd- og
nordsiderne. Ved østvæggen ses alterbordet, flanke-

ret af skriftestolene, og foran det tværs over koret var
alterskranken med knæfald fra 1689. Koret var i øvrigt
møbleret med bænke samt yderligere en stol. Nord for
koret stod døbefonten, indhegnet af et fontegitter, og
umiddelbart vest for dette den såkaldte barnestol. Alle
fem skibe udfyldtes af stolestader, der i vestenden var
gennemskåret af en tværgang fra norddøren til indgangen til Skt. Gertruds Kapel i syd. Blandt stolene var en
række særlige embedsstole, forbeholdt bl.a. lens- eller
amtmanden, byens magistrat, kirkens embedsmænd
og personale fra byens skoler og garnisonen. Endvidere ses adskillige lukkede stole, indrettet af velstillede
medlemmer af menigheden.Ved den mellemste række
kvindestole var i øst og vest opgang ad en trappe til
pulpituret, og på den anden pille fra øst i midtskibets
mandsstole var prædikestolen opsat med opgang fra
søndre sideskib.
1822 blev koret nyindrettet efter tegning af stiftsbygningskonduktør Johan Hanck. Arbejdet er kun sparsomt belyst, men indebar en fornyelse af alterskranken,
borttagelse af skriftestolene ved korets østvæg og vistnok også af korgitterets panelværk, samt opførelsen af
en muret korskranke, hvorpå figurerne fra korgitteret
blev placeret.280 Herved skabtes et kor, der i mindre
grad end hidtil var afskærmet fra det øvrige kirkerum.
1832 blev orglet og orgelpulpituret fornyet.
Den indvendige restaurering 1833-35, der blev gennemført under ledelse af arkitekt Jens Paul Jacobsen,281
greb alvorligt ind i inventaret. Altertavlen, figurerne
fra korgitteret og vel også den murede korskranke,
stolestaderne, de lukkede stole og pulpituret blev nedtaget; desuden ophørte brugen af den romanske døbefont. Der anskaffedes en altertavle med malerier af C.
W. Eckersberg, og alterbordet blev gjort mindre og
forsynet med nye alterbordspaneler. De nye stolestader
blev opstillet i to samlede blokke, og der blev opført
et nyt pulpitur langs nordvæggen. Korbuekrucifikset
blev flyttet til midtskibets nordvæg over for prædikestolen, og figurerne fra korgitteret genanvendt som
støtter for dåbsfadet m.m. Endelig blev kapellet ved
sydsiden indrettet med stole til garnisonens militære
personale og til slaverne, dvs. arrestanterne på Nyborg
Fæstning. Den nyindrettede kirke modtog desuden
kirkeskibet »Nyborg«. Kirken genindviedes af biskop
Nicolai Faber 22. febr. 1835, »da den havde faaet en
saa total indvendig Reparation, at den i denne henseende var bleven aldeles ny«.282 1847 fornyedes tårnuret.
Den indvendige istandsættelse 1858, der gennemførtes under tilsyn af arkitekt og bygningsinspektør Carl
August Møller,283 havde først og fremmest karakter
af en konsekvent ombygning af inventaret i nygotisk
stil.284 Altertavlen, stolestaderne, pulpituret, orgelfacaden og -pulpituret samt indgangsdøren i vest blev
dekoreret med stavværksornamentik, ligesom alter- og
korskranken fornyedes i samme stil. Desuden blev der
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Fig. 89. Indre set mod vest efter restaureringen 1870-71. Foto Georg Petersen 1871-75. I NM. – Interior looking
west after the restoration of 1870-71.
opsat vægpaneler langs sidevæggene i korets østfag og
gitre for åbningerne til de tre sideskibe, der således fik
et ensartet udtryk mod vest. Senest på dette tidspunkt

blev den gamle indhegning om døbefonten nedbrudt
og fonten flyttet. Kirkerummets indretning efter 1858
belyses desuden af fig. 36a og f-i.
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Fig. 90. Indre set mod vest, efter 1910. Postkort i NM. – Interior looking west, after 1910.
Hovedrestaureringen 1870-71 under ledelse af arkitekt
Vilhelm Tvede berørte først og fremmest bygningen,
men greb også voldsomt ind i inventaret, kun knap 15
år efter den seneste istandsættelse. Flere ældre inventargenstande, som ikke længere var i brug, blev nu
helt fjernet fra kirkerummet, mens andet kasseredes.285
Den romanske døbefont blev sat ud på kirkegården, og
korbuekrucifikset og fontegemmet hensattes i tårnets
mellemstokværk. De mange gitre og paneler i nygotisk
stil fra 1858 blev fjernet sammen med stolestaderne
og pulpituret, mens man bibeholdt altertavlen, alterog korskranken, sidstnævnte suppleret med tilsvarende
stykker for korets nord- og sydfag, prædikestolen (i
begyndelsen dog uden himmel) og orgelpulpituret.
Der skabtes således et åbent korparti i hele kirkens
bredde, hegnet af lave gitre; sakristiet kunne desuden
adskilles ved et forhæng. Samtidig anskaffedes nye stolestader, som blev opstillet i to blokke omkring midtskibets piller samt i nordre korsarm; søndre korsarm
og korets nordfag møbleredes med løse stole. 1876 fik
kirken desuden en ny døbefont, udført af billedhugger
Niels Hermann Bondrop, København, efter tegning af
V. Tvede.
Ved restaureringen 1908-10 under ledelse af arkitekt
Aug. Colding286 blev der indrettet præsteværelse og
kantorværelse bag alteret, og korskranken blev atter
fornyet; den smykkedes med figurer fra det gamle

(†)korgitter. For korets nordfag opførtes en lav skrankemur med tilsvarende prydelse, for sydfaget opsattes
gitteret fra †gravkapel nr. 1. De følgende år, i kølvandet
på en stadig øget bevidsthed om de historiske genstandes antikvariske værdi, kom flere af de ved den forrige restaurering borttagne inventarstykker tilbage til
kirken. 1910/11 blev korbuekrucifikset således hængt
op på den nordlige pille mellem koret og skibet, og hhv.
1911 og 1918 førtes fontegemmet og den romanske
døbefont tilbage; begge dele opsattes i søndre korsarm.
Ved restaureringen 1971-72 ved arkitekt Marinus
Andersen blev opgangen til korpartiets midtfag flyttet
mod øst, således at den nu ligger mellem 1. og 2. fag;
til gengæld strækker koret sig i hele kirkens bredde.
Alterbordet blev ommuret og forsynet med en ny
alterbordplade, mens altertavlen fra 1834 blev hensat i
tårnet. Alterskrankens form blev ændret og korskranken fjernet, så korets midtfag er åbent mod kirkerummet; de figurer, der havde stået på den, blev opsat på
pillerne. Krucifikset ophængtes i korbuen. Granitdøbefonten blev placeret i sydsiden af korets 2. fag og
taget i brug igen, mens døbefonten fra 1876 blev
ført til Hjulby Kirke (s.d.). Prædikestolen blev flyttet
diagonalt til nordsidens anden pille fra øst og stolestaderne ombygget. Endelig blev orglet og orgelpulpituret fornyet 1973. I nyeste tid, 2011, er tilkommet en
alterudsmykning i form af et lille kors.

alterborde og -klæder m.m.

Alterborde og -klæder m.m.
Alterbord (jf. fig. 115). Muligvis opmuret o. 1592
i forbindelse med opsætningen af †altertavle nr.
2, ombygget i forbindelse med restaureringen
1971-72. Af teglsten, 91 cm højt, 235 cm langt,
74 cm bredt; hvidkalket.
Stenbordet blev fremdraget 1909 af Aug. Colding, der under en yngre panelbeklædning fandt
en muret blok (42¼ tommer høj, 3 alen 14 tommer lang, 33 tommer dyb) (ca. 110×225×85 cm),
placeret 41 tommer (ca. 106 cm) fra østvæggen,
‘forhugget, uden prydelser eller gemmer’ (fig.
91).287 Ved nærmere eftersyn konstateredes en let
rektangulær niche i bordets forside, indeholden-
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de en trækasse med en beskrivelse af ‘en restaurering i 1834-35 foretaget af bygningskonduktør
Jacobsen fra København’.288 På bordets bagside
var spor efter vederlag for en hvælving, som ikke
modsvaredes på østvæggen. Ved en udgravning i
forbindelse med den seneste restaurering 197172 konstateredes op mod fem skifter bevaret
murværk under gulvet. Antagelig var der tale om
de nederste skifter af renæssancealterbordet, der
har været meget stort, har sluttet sig til østvæggen og formentlig haft et nord-sydgående tøndehvælv indvendig (jf. fig. 337). Ved restaureringen
1833-35 blev bordet gjort mindre289 og derpå
indkapslet i en kasse af træ;290 efter registreringen 1909 blev bordet ligeledes dækket med en

Fig. 91. Muret alterbord med niche, muligvis o. 1592 (s. 955). Foto Aug. Colding
1909. I NM. – Masonry communion table with niche, possibly c. 1592.
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træbeklædning. Ved restaureringen 1971-72 blev
bordet gjort en smule større og forsynet med en
alterbordsplade af grå, poleret kalksten med mange
ortoceratitter, 255×99 cm.
†Alterbord, senmiddelalderligt. Der vides intet
nærmere om bordets placering eller form(jf. dog
også s. 841 f. og 911).291
†Sidealtre.To †sidealtre er omtalt 1588 af biskop
Jacob Madsen med påbuddet »skal neder brydis«,42 hvilket formentlig er sket kort efter. Placeringen er ukendt. Derudover kendes mindst ti
alterstiftelser, hvortil formentlig har været indrettet et tilsvarende antal altre (jf. s. 840). Ingen af de
tilhørende alterborde er dog påvist arkæologisk.
†Alterklæder. 1) Omtalt 1640, af gyldenstykke
(silke med indvævede metaltråde) med kappe
‘oven til’ og med frynser af rød silke og sølvtråd
‘oven til om kappen og neden til om klædet’.
Klædet dækkede kun alterbordets for- og sydside,
mens der for nordenden blot var hvidt lærred.29
1670 var det meget slidt og sølvet i frynserne
næsten væk.18 Kasseret 1834.18 2) 1674, skænket
af Poul Corneliussen og hustru Margaretha Matthiasdatter Foss (jf. †muret begravelse nr. 8). Af
rød fløjl med røde silkefrynser, broderet med givernes navne og årstallet for donationen.292 1789
nævnes, at det var fastslået på alterbordet oven på
nr. 1.18 Kasseret 1834.18 3) 1700, skænket af Apollonia Lund, enke efter borgmester Dines Lerche
sammen med †messehagel nr. 4 og †prædikestolsbeklædning nr. 1 (jf. †glasmaleri(?) nr. 5, †muret
begravelse nr. 14). Af grøn fløjl, kantet med brede
guldgaloner og med smalle guldfrynser langs alle
sømme, endvidere prydet med givernes navne,
våbenskjolde og årstallet for donationen.293 Solgt
1877.18 4) 1834, udført af tapetmager L. Dujardin,
af rød fløjl med guldgaloner og -frynser.294 Solgt
1877.18 5) 1877, af rød fløjl med gyldent kors.80
Blandt †alterduge kan nævnes: 1) Omtalt 1640,
af blåt atlask (glinsende silkestof) med gule blomster. Dugen lå på alteret sammen med †alterklæde nr. 1.29 1670 var den sønderslidt.18 2) Omtalt
1683, af fint, hvidt lærred med hvide, hollandske
kniplinger omkring.18 3) Omtalt 1692, silkesyet.18
4) Omtalt 1692, af rød silke med hvid søm forneden.18 5) 1733, skænket af en anonym giver.295 6)
1858, broderet af ‘byens damer’.18

(†)Kortæppe (jf. fig. 92), 1910, broderet af en
kreds af byens kvinder.296 Stramajbroderi af uld
med medaljoner med pinse- og påskeliljer samt
juleroser, hvorimellem Kristusmonogrammer.
Medaljonerne har blå bund og lyse rammer med
sort kant, blomsterne er i naturtro farver; tæppets
bundfarve er beige. Ved restaureringen 1971-72
blev tæppet foræret til Hjulby Kirke, men det
er siden tilbageleveret og opbevares nu i tårnets
øvre mellemstokværk.
Knæleskamlen er malet lys grå med hynde i rød
uld.
Blandt †knæleskamler kan nævnes: 1) 1653, udført af Christen Snedker, af fyrretræ.18 2) 1671,
udført af Ertmann Snedker; betrukket med læder.18 3) 1852, udført af L.Wichmann, med drejede ben, betrukket med rødt skind med guldsøm;
1858 med rødt fløjlsplys.80
Altertavler m.m.
Alterudsmykning (jf. fig. 115), 2011, udført af billedkunster Maja Lisa Engelhardt. Alterkors af
forgyldt bronze, ca. 69 cm højt, udført med en
træagtig struktur, dannet ved aftryk af vingrene,
associerende til et Livstræ.297
(†)Altertavle (fig. 92-98), 1833-34, med malerier af C. W. Eckersberg, skænket af prins Christian
Frederik (Christian VIII), daværende guvernør
over Fyn og Langeland.298 Rammeværket blev
udført i snedkermester Jens Brøtterups værksted
i København efter tegning af arkitekt J. P. Jacobsen;299 1858 blev det ombygget i »Gothisk Stiil«
efter tegning af arkitekt C. A. Møller.18 Altertavlen blev nedtaget 1971.
Altertavlen, der efter ombygningen 1858 fremstod i nygotisk stil, havde en traditionel, tredelt
opbygning med storfelt mellem to smallere sidefelter, flankeret af slanke spir, afsluttet med fialer. Felterne var indsat i spidsbuede rammer med
gennembrudt stavværksornamentik, der i midtfeltet sås som en tværgående frise, i sidefelterne
som firpas, og kronedes af spidsgavle, kantet af
krabbeblade og oventil afsluttet med korsblomster. Sidefelterne havde endvidere sokkeludsmykning i form af kvadratiske felter med fiskeblæreornamentik. Postamentfelterne havde skriftsteder
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Fig. 92. (†)Altertavle, 1833-34, ombygget 1858, med malerier af C. W. Eckersberg (s. 956). Foto 1910-13. I NM. –
(†)Altarpiece, 1833-34, rebuilt 1858, with paintings by C.W. Eckersberg.
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Fig. 93. Bjergprædikenen. (†)Altermaleri nr. 1, malet af C. W. Eckersberg 1834 (s. 960). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – The Sermon on the Mount. (†)Altar painting no. 1, painted by C. W.
Eckersberg, 1834.

altertavler m.m.

Fig. 94-95. (†)Altermalerier nr. 2-3 malet af C. W. Eckersberg 1833-34. 94. Troen (s. 960). 95. Håbet
(s. 960). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Altar paintings nos. 2-3 painted by C. W. Eckersberg, 183334. 94. Faith. 95. Hope.

959

960

nyborg · vor frue kirke

Fig. 96. Gudfader. (†)Altermaleri nr. 4, malet af C. W. Eckersberg 1834 (s. 960). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – God the Father. (†)Altar painting no. 4, painted by C.W. Eckersberg, 1834.

med påsatte messingbogstaver: tv. Matt. 5,8; th.
Matt. 5,4; i midten Matt. 5,16. Tavlen kronedes
af et kors. Rammeværket var hvidmalet med
forgyldte detaljer, indskrifterne forgyldte. Tavlen
hvilede på en sokkel, der var opstillet bag selve
alterbordet. Denne var siden 1913 prydet med en
spidsbuet arkadefrise og havde tilsvarende staffering.
De fire (†)altermalerier er malet 1833-34 af C.
W. Eckersberg og skænket af prins Christian Frederik. Olie på lærred. De er ophængt i organistværelset bag orglet.
1) (Fig. 93). Storfeltet, 1834,300 viser Bjergprædikenen (»Christus prædiker paa Bjærget«). Det måler 230×146 cm. Kristus ses siddende på klippen
med udbredte arme og front mod beskueren. I
forgrunden står og sidder en skare af tilhørere;
bag Kristus ses en siddende mand med hånden
under hagen (Peter?). Scenen oplyses af solen,
Kristus er klædt i højrød kjortel, de øvrige personer i dæmpede grønne, violette, brune og grå
nuancer; klippemassivet er bruntonet.

2) (Fig. 94). Venstre sidefelt, 1833-34,301 viser
Troen. Det måler 223×70 cm (oprindelig 168×70
cm). Troen er fremstillet som en kvinde med et
kors i højre hånd og en opslået bog i venstre,
klædt i hvid kjortel med rød kappe og lyst brunligt hovedklæde, stående på et flisegulv mod en
neutral, mørk baggrund. Maleriet, der oprindelig
var lige afsluttet foroven, blev i forbindelse med
ombygningen af altertavlen 1858 forlænget opad
med en spidsbue.
3) (Fig. 95). Højre sidefelt, 1833-34,302 viser Håbet. Det måler 223×70 cm (oprindelig 168×70
cm). Håbet er fremstillet som en kvinde med gyldent, lokket hår, klædt i en antikiserende, grøn
kjole, der lader armene nøgne og samles om livet
med et rødt bånd. Hun lægger venstre hånd mod
brystet og støtter med højre hånd et anker. Kvinden er placeret på et smalt jordsmon, bag hende
anes en brusende brænding. Maleriet er som nr.
2 forhøjet med en spidsbue.
4) (Fig. 96). Topfeltet, 1834,303 viser Gudfader.
Det måler 110×150 cm. Det spidsbuede male-
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ri viser Gudfader, gengivet i halvfigur og med
jordkloden foran sig, rødklædt med brunt hår og
skæg og med højre hånd løftet til velsignelse. Bag
ham ses en lysglorie, mens en skybræmme afslutter motivet forneden.
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Tilblivelse og senere ændringer. Altertavlen blev
fuldført 1834 i København og ankom med skib
til Nyborg i december samme år, hvor fire mand
fik betaling for at bære den til kirken. Den opsattes i januar 1835.80 Alterfoden og rammevær-

Fig. 97. Nygotisk dekoration til (†)altertavle (s. 956). 1:50.Tegning af C. A. Møller 1856.
I NLA. – Neo-Gothic decoration for (†)altarpiece.

Danmarks Kirker, Svendborg
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ket blev udført i snedkermester Jens Brøtterups
værksted,304 mens billedhugger Meyer skar ornamenterne,305 afdøde gørtler Knud Dalhoffs
værksted leverede 187 forgyldte messingbogstaver,306 og malermester John G. Berg stod for stafferingen.80 Sidst, men ikke mindst udførte C. W.
Eckersberg fire malerier mod en betaling på 700
rigsbankdaler.80
I sin oprindelige skikkelse synes tavlen at have
fremstået med et overvejende klassicistisk præg.
Alterfoden var glat og sidefelternes malerier
vandret afsluttet oventil; dog kronedes midtfeltet af et spidsbuet topstykke. Rammeværket var
prydet med ornamenter i form af stjerner, rosetter, palmetter og blade. En profileret gesims med
udsmykning i gennembrudt arbejde, vistnok i

Fig. 98. Altertavle 1833-34, ombygget 1858, med sok
keludsmykning fra 1913 (s. 956). Postkort i NM. –
Altarpiece, 1833-34, rebuilt in 1858, with base decorations
from 1913.

form af en mæanderbort, samt tre påsatte englehoveder, har formentlig dannet overgang mellem
midt- og topfelt. Øverst var et kors.84 Tavlen var
malet med marmorering og ornamenterne forgyldte.307
I forbindelse med den indvendige renovering
af kirken 1858 blev tavlen ombygget i en dekoreret nygotisk stil efter tegning af C. A. Møller
(fig. 97).18 Storfeltets gesims blev erstattet med
en stavværksfrise, sidefelternes malerier forlænget opadtil i spidsbueform, og de klassicistiske
ornamenter erstattet af nygotiske. Snedkerarbejdet blev udført af snedker L. Wichmann, mens
malermester Iversen stod for stafferingen.80 Den
egetræsmaling samt mørke bemaling af indskriftfelterne, der ses på fig. 91-92, kan stamme fra
1871. 1910 blev soklen og altertavlen rykket ca.
1 alen fremad for at skabe plads til indretning af
præste- og kantorværelser bag alteret.308
1913 blev rammeværket hvidmalet og forgyldt;
arbejdet udførtes af maler Bernhard Sørensen
som en gave til kirken under tilsyn af maler Jens
Møller-Jensen.309 Samtidig påsattes nygotisk arkadeudsmykning på alterfoden (jf. fig. 80 og 98).
Ved restaureringen 1971-72 blev altertavlen taget
ned og genopsat i organistværelset; o. 2005 blev
rammeværket skilt ad og opbevares nu nedpakket
i tårnets mellemste mellemstokværk.
†Altertavler. 1) Antagelig senmiddelalderlig, indirekte omtalt 1588 af biskop Jacob Madsen i forbindelse med et påbud om at nedbryde to sidealtre (»Er 2 Alterer vdj (vden Høyalteret) …«).310
2) 1592, anskaffet for en sum af 272 daler,
hvoraf lensmand Laurids Brockenhuus gav 40
daler (jf. †alterkalk s. 965, †messehagel nr. 1).311
Tavlen har sandsynligvis haft en udskåret ramme
med storstykke, postament og topstykke, alt i
renæssancestil, som indfatning af storfeltets maleri. 1701/02 udførte Mikkel Snedker adskillige
småreparationer på tavlen, og 1759 måtte snedker Martinus Schmidt fastgøre det øverste af den,
som var afslået af blæsten.77 1816 måtte toppen
tages ned, da den var ved at falde af.84 Den oprindelige staffering var utvivlsomt polykrom;
1701/02 blev tavlen nymalet med sølv, guld og
‘adskillige farver’ af Hans Jensen Maler.312 Tavlen
blev nedtaget 1834.
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Fig. 99. Opstandelsen. (†)Altermaleri, o. 1592 (s. 963). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The Resurrection. (†)Altar
painting, c. 1592.

(†)Altermaleri (fig. 99), o. 1592, olie på træ,
173,5×158 cm (lysmål 157×140 cm), indsat i en
profilramme, der yderst har et 9,5 cm bredt prydbånd med kugler og bosser. Billedet viser Opstandelsen. Kristus ses svævende i en lysglorie over
graven med højre hånd løftet, mens han i venstre
hånd holder sejrsfanen. I forgrunden syv soldater,

nogle sovende, andre skærmende sig i forundring
over synet med hånden eller skjoldet.313 I baggrunden tv. tre kvindeskikkelser samt konturerne
af byen Jerusalem, th. Golgatha med tre kors; ved
det midterste er rejst en stige. Kristus bærer hvidt
lændeklæde og rød kappe mod lysgloriens gule
baggrund. De øvrige figurer er klædt i farvenuan-
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Fig. 100. Altersæt nr. 1, bestående af kalk, 1754, udført af guldsmed Jens Sørensen, og disk, 1699, udført af guldsmed
Niels Ovesen (s. 964). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altar set no. 1, consisting of chalice, 1754, by the goldsmith Jens
Sørensen, and paten, 1699, by the goldsmith Niels Ovesen.

cer af rødt, gult, brunt, gråt og hvidt. Landskabet
er malet i dæmpede toner af brun, grøn, turkis
og grålig; himlen er vist med en aftenbelysning
med rosa skyer og gulligt lys mod horisonten.
Rammen er sortmalet, indersidens profil forgyldt.
Maleriet, der var indsat i storfeltet på †altertavle
nr. 2, hang siden i organistværelset. 1921 blev det
flyttet til Menighedshjemmet, hvor det dannede
baggrund for talerstolen, til det 1931 kom tilbage
til kirken.314 Det er ophængt på nordre korsarms
nordvæg, vest for vinduerne.
Projekt til alterudsmykning. I forbindelse med
restaureringen 1870-71 overvejede man tilsyneladende at udskifte (†)altertavlen med en ny alterudsmykning, placeret direkte på alterbordet, i
form af et krucifiks flankeret af to knælende engle i omtrent ‘naturlig’ størrelse. Fra projektet, der
i øvrigt ikke er omtalt i korrespondancen eller
regnskaberne, kendes alene en tegning (fig. 338)
samt et overslag fra billedhugger Otto Evens.315

Altersølv
Altersæt. 1) (Fig. 100), omfattende kalk og disk,
dog af forskellig alder. Kalken, 1754, er udført af
guldsmed Jens Sørensen, Nyborg, som en omstøbning af †alterkalk (jf. ndf.).18 Den er 24 cm
høj og har ottetunget fod på en tilsvarende fodplade. På pladens overside ses tre mesterstempler
(Bøje nr. 4551), på undersiden er indskrift med
skriveskrift: »Dette Ornament er af nye omgiort
og af Nyborg Kirkis Medler bekostet Ao 1754«.
Fire af fodens felter har gravering: På det ene ses
initialer og våbenskjolde for sættets oprindelige
givere, tv. »LBH« for Laurids Brockenhuus, th.
»KS« for Karen Skram; endvidere årstallet for
donationen »1583«. På feltet tv. for dette læses
»LBM« (Laurids Brockenhuus’ mødrene (slægt))
hvorunder våbenskjold for slægten Tinhuus
(Skinkel) (spejlvendt),316 på feltet th. »KSM« (Karen Skrams mødrene (slægt)) samt våbenskjold
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for slægten Krabbe (af Østergård).317 Endelig ses
på den modstående fodtunge Nyborgs bymærke.
Under fodens bund er indridset med skriveskrift
»Kastrup 1868« for guldsmed Carl Kastrup. Skaftet har ved overgangen til foden en bladkrans og
midtpå en ottetunget, profileret knop. Bægeret,
der er glat, hviler i en påsat, fembladet roset.
Kalken er nært beslægtet med kalken fra sygesæt nr. 2 samt med Tranderup Kirkes kalk (Ærø
Hrd.), ligeledes udført af Jens Sørensen. 1817
blev den repareret af Jørgen Kastrup, Nyborg;80
1868 blev den forgyldt af Carl Kastrup smst.18
Disken, 1699, er omstøbt af guldsmed Niels
Ovesen, Nyborg, af sølvet fra en ældre †disk (jf.
ndf.) med tillæg af nyt sølv. Den måler 19,8 cm
i tværmål. I bunden er en syvtunget udsparing
med Jesumonogram; på fanen et kors med fligede
korsender. Under bunden indskrift med antikva:
»Anno 1699 Er Dette paa Kierkens bekostning
Forferdigid«.
2) Nyere, af sølvplet. Den 21 cm høje kalk har
cirkulær, profileret fod, skaft med antydet knop
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og bæger med kors med trepasender. Den tilhørende disk måler 24,3 cm i tværmål.
†Alterkalk, 1583, skænket af lensmand Laurids
Brockenhuus og hustru Karen Skram (jf. †altertavle nr. 2, †messehagel nr. 1).292 1754 omsmeltet
til alterkalk, tilhørende altersæt nr. 1.
†Disk, antagelig samhørende med †alterkalken
og i så fald skænket af Laurids Brockenhuus og
Karen Skram. Tidligst omtalt 1654, da Rasmus
Guldsmed (Rasmus Madsen) blev betalt for at
lodde den.18 1699 omtalt som gammel og slidt,
derpå omsmeltet til disk, tilhørende altersæt nr. 1.18
Blandt †kalkklæderne kan nævnes: 1-2) 1655,
af fint lærred.18 3) 1665, af kammerdug, broderet
med rød silke og guldtråd.18 4) Omtalt 1700, af
grønt stof.18 1797 var det i pjalter og blev overtrukket med grøn taft og kantet med smalle guldgaloner.77 Bortkommet i forbindelse med istandsættelsen 1833-35.18
Oblatæske (fig. 101), 1626, skænket af rigskansler, lensmand Jakob Ulfeldt og hustru Birgitte
Brockenhuus ligesom †alterkande nr. 1. Æsken,

Fig. 101. Oblatæske, 1626, skænket af lensmand Jakob Ulfeldt og hustru Birgitte
Brockenhuus (s. 965). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Wafer box, 1626, donated by
Lord Lieutenant Jakob Ulfeldt and his wife Birgitte Brockenhuus.
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Fig. 102. Sygesæt nr.1, 1726, udført af guldsmed Hendrich Reinicke og skænket af toldinspektør Jørgen Bruun og
hustru Anna Margaretha Friis (s. 966). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar set for the sick no. 1, 1726, made by the
goldsmith Hendrich Reinicke, donated by the customs inspector Jørgen Bruun and his wife Anna Margaretha Friis.

der måler 10 cm i tværmål og er 6,5 cm høj,
har indgraveret udsmykning i form af bladranker
med blomster og frugter, bl.a. druer og granatæbler, udgående fra storhankede vaser. Indvendig
i bunden et Jesumonogram i bladkrans, og under bunden nyere ejermærke med versaler: »Nyborg Kirke«. På låget, der langs kanten prydes af
en bladkrans med rosetter, er givernes initialer
og våbenskjolde, tv.: »IWF« for Jakob Ulfeldt
(med spejlvendt skjold), th.: »BBH« for Birgitte
Brockenhuus, endvidere årstallet for donationen:
»1626«. Under lågets bund Jesumonogram som i
æsken. Oblatæsken er beslægtet med den tilsvarende i Kværndrup Kirke (Sunds Hrd.) fra 1615,
og er sammen med denne foreslået tilskrevet
brødrene Jacob og Klaus Christensens guldsmedeværksteder i Odense.318

Sygesæt. 1) (Fig. 102), 1726, udført af guldsmed
Hendrich Reinicke, København, og skænket
af toldinspektør Jørgen Bruun og hustru Anna
Margaretha Friis (jf. †glasmaleri(?) nr. 10, †dørfløj nr. 2, mindetavle nr. 20, †muret begravelse nr.
17). Kalken, 13,6 cm høj, har sekstunget fod på
tilsvarende fodplade, skaft med pæreformet knop
med graveret bladornamentik samt bæger med
dobbelt mundingslinje. På foden er indskrift med
kursiv: »Det er Jesu all Vor Glæde, Naar Vi Til Dit
Maaltid træde. Jørgen Brun Anna Magreta Friis
Anno 1726«, og på fodpladen fire stempler: bymærke for København 1726, guardejnmærke for
Conrad Ludolph (af begge ses kun halvdelen af
stemplet), mesterstempel for Hendrich Reinicke
(»HR 23«)319 og månedsmærke fisken. Under
pladens bund er nyere ejerindskrift med versa-
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Fig. 103. Sygesæt nr. 2, 1754, udført af guldsmed Jens Sørensen på bekostning af kancelliråd Jacob Lerche og hustru
Apollonia Lange (s. 967). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar set for the sick no. 2, 1754, made by the goldsmith Jens
Sørensen, at the expense of the counsellor Jacob Lerche and his wife Apollonia Lange.

ler: »Nyborg Kirke«. Den tilhørende disk, 9,6 cm
i tværmål, er cirkulær og har på fanen et kors
i cirkelslag. Under bunden stempler og ejerindskrift svarende til kalkens. 1789 blev sættet brugt
af sognepræsten.18
2) (Fig. 103), 1754, omstøbt af guldsmed Jens
Sørensen, Nyborg, af †sygesæt nr. 1. Arbejdet blev
bekostet af kancelliråd Jacob Lerche og hustru
Apollonia Lange.18 Den 13,5 cm høje kalk, der
er nært beslægtet med kalken fra altersæt nr. 1,
har sekstunget fod på tilsvarende fodplade, under
hvis bund er indskrift med kursiverede versaler:
»Jacob Lerche Apollonia Lange anno 1754«. Desuden to mesterstempler for Jens Sørensen (Bøje
nr. 4551) samt indprikket vægtangivelse: »27 lod
1 qt«. Under to af fodtungerne er tilsvarende indskrift om sættets oprindelige givere: »PIS IPS Ao

1602« (Peder Jensen Skriver og Johanne Peder
Skrivers, jf. †sygesæt nr. 1). Overgangen mellem
foden og skaftet markeres ved en bladkrans hvorover en sekstunget, profileret midtknop. Bægeret
er glat. Den tilhørende disk er sekstunget og har
graveret kors i cirkelslag på fanen; under bunden
er to næsten udpudsede stempler for Jens Sørensen. 1789 blev sættet brugt af kapellanen.18
3) Nyere, med mærke for C. C. Hermann
(-1949-92), København. Den 15,5 cm høje kalk
har cirkulær, profileret fod hvorpå ejerindskrift
med versaler: »Nyborg Kirke«, keglestubformet
skaft med midtknop med fire bosser samt glat
bæger. Under fodens bund er mesterstempel:
»CCH« og lødighedsmærke: »925«. Disken, 7,5
cm i tværmål, har kors i cirkelslag på fanen. Under bunden stempel: »C. C. Hermann / 925 S«
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Fig. 106. Alterkande nr. 1, 1699, udført af guldsmed
Oluf Jensen af sølvet fra †alterkande nr. 1, skænket af
lensmand Jakob Ulfeldt og hustru Birgitte Brockenhuus (s. 968). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altar jug
no. 1, 1699, made by the goldsmith Oluf Jensen of silver
from †altar jug no. 1, donated by Lord Lieutenant Jakob
Ulfeldt and his wife Birgitte Brockenhuus.

12 skilling.320 1701 repareret af Niels Guldsmed,
dvs. guldsmed Niels Ovesen i Nyborg; 1732/33
af guldsmed Ib Møller smst.18 1754 omsmeltet til
sygesæt nr. 2.
2) Omtalt 1667/68, af tin. Sættet, der bestod af
en lille kalk og disk, var konstrueret således, at disken var fastskruet under kalkens fod.18 1768 blev
kalken omstøbt af Peder Andersen Kandestøber,
da den var hullet.18 1791 blev sættet solgt.321
3) 1727, skænket af rådmand Mathias Fibiger, i
form af en lille sølvflaske, der vejede 11,5 lod og
var beregnet for syge.322
Alterkander. 1) (Fig. 104-06), 1699, omstøbt af
guldsmed Oluf Jensen, Nyborg, af †alterkande nr.
1 med tillæg af nyt sølv;323 dele af ornamentikken
Fig. 104. Mandsmaske. Detalje af alterkande nr. 1 (s.
968). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Male mask. Detail
of altar jug no. 1.

samt ejermærke som kalken. Oblatæsken er 1,8
cm høj, 5,2 cm i tværmål; under bunden ejermærke som kalken samt stempler: »C. C. Hermann / Denmark / Sterling / J55«. Vinbeholderen,
der passer ned i kalkens bæger, har tilsvarende
stempler.
4) 1987, udført af »EB«, af tin. Den 13 cm høje kalk har keglestubfod og glat bæger med let
udadskrånende sider. Disken måler 9 cm i tværmål og har under bunden stempler: »Design /
EB (sammenskrevet og med spejlvendt E) / 93
% tin / Danmark«. Oblatæsken er 3 cm høj, 5,8
cm i tværmål og har under bunden stempler som
disken. Vinflasken er af glas. Tilsvarende sæt i Ubberud (DK Odense 2776).
†Sygesæt. 1) 1602, skænket af borgmester Peder Jensen Skriver og hustru Johanne (jf. fontegemme s. 974, †orgelpulpitur nr. 1, epitafium nr.
3, †gravsten nr. 22); sættet kostede 10 rigsdaler

Fig. 105. Dionysosmaske. Detalje af alterkande nr. 1 (s.
968). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Dionysus mask.
Detail of altar jug no. 1.
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er muligvis (jf. ndf.) genbrugt fra †alterkande nr.
1.324 Kanden, 33 cm høj, har cirkulær fod med
godronnering på tilsvarende fodplade hvorpå to
stempler: mesterstempel for Oluf Jensen (Bøje nr.
4547) og Nyborgs bymærke (Bøje nr. 4534a). På
det pæreformede korpus, der er samlet ved en stor
sølvlodning ca. en tredjedel oppe på bugen, er tre
indskriftfelter, indrammet af påsatte, støbte kartoucher, som øverst har et englehoved flankeret af
vinløv, nederst udgøres af fligede blade. I felterne
er indskrift med skriveskrift (forskellige hænder),
tv.: »A° dom 1625 gaf welbr: Jacob ufeld[!] til
urup da Rigens Canceler og Høvitz Mand paa
Nyborg Slot Samt hans Welbor: frue fr(u) Birgita
Brochen huus denne Kande til Nyborg Kirche«; i
midten: »Hvo Som Saar i Welsignelse haand Schal
og Høste i Welsignelse«; th. »Anno 1699 Er denne Kande Paa Nyborg Kirkes Egen bekostning
gandske Omgiort og for bedret«. Hanken har dekoration i form af en påsat blomsterranke og ender forneden i et oprullet blad, fæstnet til korpus
ved en Dionysosmaske med vrængemund, små
horn i panden og hovedprydelse med vindrueklaser (fig. 105). Tuden smykkes med en tilsvarende
maske, en langskægget mand med laurbærkrans,
hvorover en hovedprydelse, der i siderne er oprullet i hornlignende volutter (fig. 104). På låget
en blomsterknop i bladkrans. De to masker i antikiserende stil er muligvis ligesom andre af de dekorative elementer genanvendt fra †alterkande nr.
1, der oprindelig kan have haft en verdslig funktion.325 En tilsvarende udformet tud kendes fra en
alterkande fra 1698 i Stege (DK Præstø 218).326
Ligeledes kan pladen med giverindskriften være
overført fra †alterkande nr. 1. 1776 loddede guldsmed Jens Sørensen ‘den afgåede rose’ fast på låget
samt et dække over tuden.18 1793/94 blev kanden
repareret af guldsmed Ulrich Kastrup,18 1837/38
af guldsmed Poul Olsen, der loddede den med tin
og fornyede en af indskriftpladerne; formentlig
den midterste.327 1841/42 udførte han endnu en
reparation.
2) 2003, af sølv, 31 cm høj. Den slanke kande har cirkulær, profileret fod, glat, let udbuget
korpus, svungen hank og let hvælvet låg. Under
bunden fabriksstempel »T. Fredberg« for Tonny
Fredberg Østergaard, Strandby, lødighedsmærke

»925S« samt ejerindskrift med kursiv »Nyborg
Kirke 2003«.
†Alterkander og vinbeholdere. 1) En alterkande blev skænket til kirken 1625328 af rigskansler, lensmand Jakob Ulfeldt og hustru Birgitte
Brockenhuus ligesom oblatæsken (s. 965). Kanden, der muligvis var smykket med de ornamenter i antikiserende stil, der genfindes på kirkens
nuværende alterkande, kan oprindelig have haft
en verdslig funktion (jf. ovf.). 1671 fik guldsmed
Mads Rasmussen betaling for en reparation ved
låget.18 1699 blev kanden omsmeltet til kirkens
nuværende alterkande. 2) En vinflaske omtales
1668.18 3) Et stort krus af blåt, hollandsk stentøj er omtalt 1699. Det anvendtes til at hente
altervin i, så alterkanden kunne skånes.18 1740
leverede kandestøberen et låg til kruset. 1761/62
betegnedes det som ubrugeligt;18 solgt 1791.321
4) En vinflaske anskaffedes 1765.18 5-6) 1908, to
alterkander af porcelæn.18
†Ske, 1867, udført af guldsmed Valdemar Fæster, Nyborg.84

Fig. 107. Alterstager, 1649, skænket af rådmand Niels
Boesen og hustru Inger Jensdatter (s. 971). Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – Altar candlesticks, 1649, donated by
Alderman Niels Boesen and his wife Inger Jensdatter.
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Alterstager. 1) (Fig. 107), 1649, skænket af rådmand Niels Boesen og hustru Inger Jensdatter
(jf. epitafium nr. 10, †gravsten nr. 47). De 73,5
cm høje stager har stærkt profileret fod og skaft
med balusterled adskilt af et let fladtrykt kugleled
hvorpå indskrift med delvis sammenskrevne versaler: »Anno 1649 hafver Niels Bosen raad mand
i Nyborg med sin elskelige Hvstrve Inger Iensdatter ladet disse tvende lyse stager til Gvds ære
bekoste og gifwet til Nyborgs Kiercke«.329 Flade
lyseskåle. Stagerne blev sat på alteret kyndelmissedag (2. febr.) 1650.258 1872/73 blev stagerne
forsynet med lysattrapper til gas;18 1911 omdannet til elektricitet,91 som siden er afmonteret.
2) O. 2002, 97 cm høje, med cirkulær fod og
balusterskaft. På bordene i nordre korsarm.
†Alterstager. Et par høje messinglysestager er
1640 omtalt på alteret.29 Stagerne var endnu i
kirken 1761, men synes kasseret før 1789.18
*Syvstage, formentlig o. 1900, udført af Kgl.
Hofbronzestøber Lauritz Rasmussen; en såkaldt
Grundtvigstage.330 Af messing, med cirkulær fod,
balusterskaft afsluttet med bladkrans og arme
med vase- og kugleled. I præstegården.
†Bogstole. 1) Omtalt 1640, fritstående, i koret.29
2) Anskaffet 1654, opstillet i koret. 1690 blev den
repareret.18 Betegnes siden som ‘høj’.18 Kasseret o.
1824.18
Messehagler. 1) (Fig. 108), 1800-tallets anden
halvdel, måske identisk med den, der anskaffedes 1877; i givet fald leveret af C. J. M. Fyrwald
& Co., København.80 Skjoldformet, af mørkerød fløjl med rødt for, kantet med guldgaloner
og med tilsvarende rygkors. 2) 1900-tallets første
halvdel, af lys silkebrokade med motiv af hjorte
og duer samt lyst for. På for- og rygsiden er påsyet gaffelkors af gylden silke kantet med rød fløjl;
bagsidens kors har i skæringen en medaljon med
Jesumonogram og kors, udført i gylden og blå
silke. 3-6) Nyere, anskaffet 1999 fra Hellig Kors
Kloster i Lem: 3) Rød silkebrokade med gyldent
for. For- og rygside har et bredt bånd med relief
broderi af blade og blomster i gyldne, grønne
og brune nuancer på hvid bund. 4) Mørkegrøn
fløjl med gult for. Forsiden har et brokadebånd

Fig. 108. Messehagel nr. 1, 1800-tallets anden halvdel
(s. 971). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Chasuble no. 1,
second half of 1800s.

(orange på lilla bund). Rygsiden har tilsvarende
gaffelkors. 5) Gylden silkebrokade med lyst for.
Forsiden er prydet med et smalt bånd med lilla
rosetter på gylden bund med indvævet rudemønster omkring blomsterbuketter, rygsiden med et
bredere lilla bånd med gyldne kors i firpas. 6)
Hvid silke med blomstermønster og blåt for. På
begge sider er påsyet bånd af blå silke, kantet med
smalle sølvblonder. 7) 1988,331 designet af Anne
Marie Egemose. Af lys grøn uld med grønt for.
Forsiden er smykket med broderi i form af røde
og rosa romber omkring et kors i et dråbeformet felt. På bagsiden danner tilsvarende romber i
røde, rosa, lilla og gule nuancer et stiliseret livstræ.
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†Messehagler. 1) Formentlig 1597, skænket af
Laurids Brockenhuus og hustru Karen Skram (jf.
†altertavle nr. 2, †alterkalk s. 965).332 Af rød fløjlsbrokade. På ryggen var påsyet et krucifiks, udført
i reliefbroderi og perlestikning og med særligt
guldbroderi omkring Kristusfigurens hoved; desuden fandtes givernes våbenskjolde og vistnok
årstallet for donationen »1597«.‘Under hagen’ var
et lille perlebroderet ‘Jesunavn’, dvs. »IHS«. Allerede 1640 var den uden tvivl oprindelig prægtige
messehagel dog noget medtaget, idet de fleste
perler i såvel krucifikset som Jesumonogrammet var borte.29 1667 blev denne hagel eller en
af nedennævnte repareret med nye guldgaloner i
halsen.18 1746 betegnet som ubrugelig og afhændet 1791.333 2) Før 1640, af rød fløjlsbrokade og
prydet med perlebroderi på for- og rygside samt
omkring halsen. 1640 beskrevet som ‘gammel’29
og 1670 betegnet ‘ubrugelig’.18 Kasseret 1791.18
3) Før 1640, af grøn, blomstret damask, der var
broderet med perler forneden på begge sider.
1640 beskrevet som ‘gammel’29 og 1670 betegnet
‘ubrugelig’.18 Hagelen synes afhændet 1791.333
4) 1700, skænket af Apollonia Lund, enke efter
borgmester Dines Lerche sammen med †alterklæde nr. 3 og †prædikestolsbeklædning nr. 1 (jf.
†glasmaleri(?) nr. 5, †muret begravelse nr. 14). Af
grøn fløjl, kantet med guldgaloner og med tilsvarende, bredt kors på rygsiden. Givernes navne samt årstallet for donationen var broderet.292
Solgt 1877.18 5) 1815, syet af skrædder Halvorsen.
Af rød fløjl, kantet med brede guldkniplinger og
med kors på ryggen.80 6) 1842, syet af skrædder
N. Pedersen. Af rød silkefløjl med brede guldgaloner. Solgt 1877.294 7) 1906,334 gylden.335 8)
1955, udført af Kirsten og John Becker, Holte;
rød.236
Alterskranker
Alterskranken (jf. fig. 56-57), 1858,294 udført
af snedkermester Nielsen, er tresidet med et
fladbuet midtparti og to korte, lige sidepartier.
Den består af spinkle balustre af støbejern med
skaftled, smykket med blade omkring et gennembrudt firpas. Øverst en profileret håndliste
af træ. Balustrene er malet lysegrå og håndlisten

lakeret. Skranken var oprindelig opstillet i hesteskofacon (jf. fig. 36a); den afsluttedes i hver
side af en mægler af mahogni og var forsynet
med en tilsvarende håndliste (jf. fig. 90 og 92).
Støbejernsbalustrene var bronzerede.80 Den nuværende opstilling stammer fra restaureringen
1971-72. Knæfaldet, muligvis af ældre dato,336 er
af træ, hvidmalet og forsynet med hynder med
rødt uldent stof. 1858 blev det betrukket med
rød fløjl,80 1871 blev det egetræsstafferet.84
†Alterskranker. 1) 1653 blev Christen Snedker
betalt for ‘et langt trin i koret’ og lavede desuden
sammen med en anden snedker, Niels, en ny
‘ramme for alteret’. De huggede og høvlede en
bjælke af et stort 16-alen træ, som blev lagt i koret, og Jørgen Smed leverede fire kramper og to
kroge, ‘som er udi det trin til fornævnte bjælke’.18
Antagelig er der tale om en alterskranke med tilhørende knæfald, nedfældet i en bjælke i gulvet.
1674 udførte Andreas Sadelmager to læderpuder
stoppet med dyrehår, begge 11½ alen lange, som
blev lagt foran alteret til kommunikanterne.18
2) 1689, skænket af Christentze Horneman,
g.m. sognepræst Hans Mule Clausen (jf. mindetavle nr. 17, †muret begravelse nr. 3), der dette år
lod et »Træeverk« opsætte for alteret, antagelig
en alterskranke, efter fig. 86 at dømme med et
lige forløb tværs over koret. Samtidig blev puderne (jf. nr. 1) repareret.18 1693-94, i forbindelse med opstillingen af en skriftestol (s. 1004),
synes alterskranken at være blevet rykket, idet
Mikkel Snedker fik betaling for »Stakketteverk
for Alteret at afskaffe«, ligesom man flyttede ‘den
bjælke for alteret ved stakitværket, hvor folk går
til alters’; formentlig dog blot en smule mod
vest.18
3) 1822, efter tegning af Johan Hanck,337 udført af snedker Jens Jørgensen. Af træ, bestående
af tætstillede balustre (‘60 »dugger« (dvs. dukker, korte stolper) om knæfaldet’) med forgyldte »blade«.84 1834 leverede Jens Brøtterups
snedkerværksted i København ‘to gelændere af
bøg’ sammen med den nye altertavle;338 måske
et supplement til den eksisterende skranke i forbindelse med nyindretningen af koret. 1835 blev
knæfaldet repareret og malet hvidt; det var betrukket med skind.84
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Døbefont (fig. 109), romansk, af grå granit, ca. 103
cm høj, tilhørende den såkaldte ‘Nyborggruppe’,
en forenklet variant af Storebæltstypen (Mackeprang, Døbefonte 111 f.). Kummen, der måler ca.
86 cm i tværmål (indvendigt mål ca. 62 cm), har
om mundingen et bredt, fremspringende bælte,
der er noget behugget; ligeledes er et stykke slået
af foroven. Foden er et terningkapitæl med profilindrammede sidefelter og små mandshoveder i
hjørnerne. Såvel på kummen som foden er der
spor efter hvid farve, og under mundingsbæltet
ses endvidere spor af rust i et ca. 3 cm bredt, omløbende parti. Bemalingen blev afrenset med saltsyre og sæbelud 1889.84
Fonten må være overført fra en ældre †kirke,
antagelig den nu stående bygnings forgænger (s.
879).339 Den oprindelige placering var formentlig som vanlig i vestenden; 1655 stod den i nord-

Fig. 110. Dåbsfad, o. 1550, skænket af sognepræst Claus
Mule 1694 (s. 974). Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Baptismal dish, c. 1550, donated by the incumbent Claus
Mule in 1694.

Fig. 109. Døbefont, romansk (s. 973). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Font. Romanesque.

siden ved koret, en placering, der muligvis kan
være opnået i forbindelse med donationen af et
fontegemme 1585 (jf. ndf.).340 1680 blev ‘træværk og fontesten’ flyttet og genopsat lige ved
korets nordøsthjørne oven over †muret begravelse nr. 4 (jf. fig. 86), dvs. formentlig kun få meter
fra sin tidligere placering. Opgaven krævede otte
mand.18 Efter konstruktionen af en ny †døbefont
1834 blev granitfonten taget ud af brug, men opretholdt tilsyneladende sin placering. 1858 blev
den flyttet ‘hen’ i kirken, dvs. ud af dåbsaflukket
og hen ved siden af †gravkapel nr. 2 i nordhjørnet, jf. fig. 183. Ved restaureringen 1870-71 blev
den hensat på kirkegården;80 år 1900 blev den
ved Nationalmuseets mellemkomst overført til
Skt. Hans Kirke i Hjørring;341 1918 blev den ført
tilbage og opstillet i søndre korsarms vestfag.342
Efter restaureringen 1971-72 blev fonten opstillet på sin nuværende plads ved pillen i sydsiden af
korets 2. fag (jf. fig. 50) og atter taget i brug.
*Døbefont, 1876, udført af billedhugger Niels
Hermann Bondrop, København, efter tegning af
arkitekt Vilhelm Tvede.80 Fonten, der stod i sydsiden af korets 2. fag (jf. fig. 90), blev efter restaureringen 1971-72 overført til Hjulby Kirke og
beskrives under denne (s.d.).
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Fig. 111. Dåbskande, 1988, udført af Flemming Knudsen, Regstrup (s. 974). Foto Arnold Mikkelsen 2013.
– Baptismal jug, 1988, made by Flemming Knudsen, Regstrup.

†Døbefont, 1834, egentlig et stativ eller bord,
samlet af tre barokfigurer fra (†)korgitter (s. 984),
der bar en bakke til dåbsfadet.343 1845 blev bakken fornyet af snedker L. Wichmann.80 Bordet,
der var bronzeret,84 stod i korets nordside.344 Efter
anskaffelsen af den nye *døbefont 1876 blev det
opbevaret i materialhuset.345
Dåbsfad (fig. 110), o. 1550, skænket af sognepræst Claus Mule 1694 (jf. ndf.).346 Af messing,
56 cm i tværmål, af sydtysk oprindelse. I bunden
en drevet fremstilling af Bebudelsen med Maria
og Gabriel hvorover Helligåndsduen, omgivet af
en frise med springende hjorte, der jages af hunde, adskilt af små egetræer med agern og flankeret
af borter af stemplede ruder. Mellem to af dyreparrene er to noget udpudsede skjolde (fig. 339),
som må have tilhørt fadets tidligere ejere, antagelig et ægtepar, det venstre med sammenskrevne
initialer: »ENS«, det højre med et bladlignende

ornament. Over skjoldene ses initialerne: »ENS«,
formentlig for ægtemanden, under dem et årstal:
»1645«, og endelig flankerende skjoldene samt
midt i årstallet initialerne: »I(?)HD«, antagelig
hustruens.347 Hjortefrisen gentages på fanen, dog
udgøres den inderste bort her af sekstakkede
stjerner. Under bunden er ejermærke med versaler »Nyborg Kirke«. Lignende fade kendes fra
talrige kirker, bl.a. Anst, Hjarup, Føvling (DK Ribe 2494, 2625, 2784), Framlev (DK Århus 2050),
Hornstrup og Grejs (DK Vejle 2010 og 2104).
Efter anskaffelsen af den nye *døbefont 1876 benyttedes fadet på denne.18
†Dåbsfad, skænket til kirken 1642 eller 1645
af Sidsel Knudsdatter, enke efter borgmester Peder Nielsen, sammen med et håndklæde (jf. lysekrone nr. 2, epitafium nr. 4, *(†)epitafium nr.
1, gravsten nr. 13, *kisteplade nr. 2). Af messing,
mindre end ovennævnte og beskrevet som ‘slet’,
dvs. enkelt, glat.348 1670 præciseres, at det havde
‘Peder Nielsens navn påstukken’,18 hvilket gentages de følgende år.
Dåbskande, (fig. 111), 1988, udført af Flemming
Knudsen, Regstrup, af messing og sølv (medaljonen), 32,5 cm høj. Det dråbeformede korpus
hviler på fire ben, som er fæstnet til en cirkulær
fodring; et af benene er videreført i en svungen
hank. Låget er prydet med en medaljon med en
due.
†Dåbskander. 1)1854, af zink; hvidmalet. 1858
malet brun.18 2) 1876/77, leveret af kobbersmed
Surland, af zink.80
	Et †håndklæde, grønt, silkebroderet og med årstallet 1694, anvendtes formentlig ved dåben.18
Fontegemme (fig. 112-14), 1585, skænket af borg
mester Peder Jensen Skriver og hustru Johanne
Knudsdatter (jf. †sygesæt nr. 1, †orgelpulpitur nr.
1, epitafium nr. 3, †gravsten nr. 22). Den tårnlignende konstruktion består af en underdel, der
har omsluttet døbefonten, samt en overdel eller
himmel, der krones af en baldakin, og som i forFig. 112. Fontegemme, 1585, skænket af borgmester
Peder Jensen Skriver og hustru Johanne Knudsdatter
(s. 974). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Font casing,
1585, donated by Mayor Peder Jensen Skriver and his wife
Johanne Knudsdatter.
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bindelse med dåbshandlingen har kunnet hejses
op. De indvendige, bærende dele er af fyrretræ,
mens de ydre, arkitektoniske dele er af egetræ; til
dekorative led som hermer, kerubhoveder, bladværk og skjolde er anvendt lindetræ.
Den ottesidede underdel, selve fontegemmet,
er ca. 91 cm høj og måler ca. 127 cm i tværmål ved hjørnefremspringene; den indvendige
bredde er ca. 97 cm og hullet til dåbsfadet ca.
59 cm i tværmål. Vinkelstillede hjørnepiller adskiller storfelterne, som har diamantbosseprydede
arkader med profilerede kapitæler. Forkrøppe
de, vandrette gesimsled markerer overgangen til
frise- og postamentfelterne, der adskilles af kantede hjørnefremspring; i et af frisefelterne læses
»Anno 1585« med reliefversaler (sekundære).349
Gemmet afsluttes for
oven af et bræddedække,
hvori der er udsavet hul til dåbsfadet.
Himlen, ligeledes ottesidet, er ca. 194 cm høj
og måler 106 cm i tværmål. De enkelte fag adskilles af kvindelige hermer med joniske kapitæler.
De rundmavede figurer bærer lændeklæde og har
om den nøgne overkrop bånd, der ved siderne er
oprullet i volutter (fig. 113); skafterne er smykket
med kerubhoveder over løvefødder. Storfelternes
høje, bosseprydede arkader med profilerede kapitæler omslutter en blomsterstand med fligede
blade, volutter og beslagværk. To af felterne har
nederst et skjold, det venstre med initialerne: »PIS«
samt bomærke for Peder Jensen Skriver, det højre
med initialerne: »IPS« for hustruen Johanne Peder
Skrivers350 (Johanne Knudsdatter) samt et korslam
(fig. 114). Et felt på den modstående side har lidt
under midten påsat en stor øsken, hvorunder der
er fire cirkulære huller, anbragt i bueform, formentlig spor efter det hejseværk, der kunne hæve
himlen. I sviklerne er rosetter. Vandrette profilled,
svarende til underdelens, indrammer frisefelterne,
der mellem hjørnefremspringene har kerubhoveder. Himlen krones af en ottesidet, løgkuppelligFig. 113-14. Detaljer af fontegemme. 113. Hermer (s.
976). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 114. Skjolde med
initialer for Peder Jensen Skriver og hustru Johanne
Peder Skrivers (Johanne Knudsdatter) (s. 976). Foto
Arnold Mikkelsen 2015.– Details of font casing. 113.
Herms. 114. Escutcheons with initials of Peder Jensen Skriver
and his wife Johanne Peder Skrivers (Johanne Knudsdatter).
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nende baldakin, som samles i en lille, ottekantet
midtstolpe med muslingeskalsnicher. Ved baldakinens fod er spor efter forsvundne ornamenter i
form af gavlstykker og småspir e.l., ligesom der i
midtstolpen er et hul, antagelig efter en †topfigur.
Stafferingen er delvis den oprindelige, der fremdroges ved en restaurering 1995-97.351 Bundfarven udgøres af en gullig lasur, hvorefter underdelens stor- og frisefelter er bemalet i en duppeteknik med skiftevis brun og rød farve, mens himlens
storfelter har sort bund. Profilerne er rødmalede,
hermerne har skiftevis lys og rødlig karnation med
detaljer i rødt, grønt, blåt og guld. Skjoldene er
brune med forgyldte indskrifter, kerubhovederne
lyse med forgyldte detaljer.352 Baldakinens felter
har skiftevis bemaling i duppeteknik og en delvis
bevaret udsmykning af mauresker malet med sort.
Ribberne er røde, kantet med grønt og sort.
Fontegemmet fremstod før restaureringen med
en sekundær staffering, måske fra 1679 (jf. ndf.).
Den omfattede brune storfelter, blå og sorte
frisefelter, grå postamentfremspring samt sorte,
røde, grønne og grå profiler. Bosserne var røde,
gule og grå. Samme farveforløb sås på himlen,
hvor storfelterne havde sort bund med bladværk
i grønt med gule og hvide blomsterstande. Baldakinen var gråmalet.
Fontegemmet blev skænket af Peder Jensen
Skriver og hustru 1585,353 uden tvivl med det
formål at smykke og fremhæve dåben og dåbshandlingen, måske som alternativ til en helt ny
døbefont. Det blev opsat omkring granitfonten (s.
973), muligvis på et muret trin eller postament.354
1679 blev gemmet istandsat, da Jens Snedker fornyede nogle lister, og Hans Maler modtog 33 daler for at staffere det.18 Samtidig leverede Steffen
Smed to ankre til at ‘oprejse’ det.Ved restaureringen 1833-35, da den romanske font blev taget ud
af brug, blev gemmet hensat i †gravkapel nr. 2;355
1871 blev det flyttet til tårnet.356 År 1900 blev
det overgivet til Nationalmuseet, hvorfra det 1911
blev tilbageført og opstillet i søndre korsarm.357
2008 flyttet til kirkens sydvesthjørne (jf. fig. 47).18
Fontegemmet er vistnok det eneste bevarede
af sin art i Danmark, dog findes i Ulfborg Kirke
(Ringkøbing Amt) en baldakin, nært beslægtet
med baldakinen i Nyborg. Et †fontegemme ken-

des fra Kerteminde, hvor stenfonten var beklædt
med brædder, således at den fremstod sekssidet
(DK Odense 1969).358
†Fontegitre. 1) Antagelig før 1640, muligvis allerede o. 1585 samtidigt med fontegemmet.359 Af en
plan over kirken fra før 1782 (fig. 86) ses, at døbefonten var indhegnet af et gitterværk mod nord
og vest, der i syd sluttede sig direkte til korgitteret.
En indgang i vestsiden med et par trin førte ind til
fonten. Det er antagelig dette, der omtales i Danske Atlas (1774) (»Daaben er med indsluttet Tralverk«), dog med tilføjelsen om, at det var skænket af borgmester Peder Jensen Skriver; måske en
sammenblanding med fontegemmet, medmindre
borgmesteren havde skænket begge dele.360 En
tilsvarende situation kendes fra Kerteminde, hvor
fontegemmet var omsluttet af et samtidigt fontegitter (DK Odense 1969). 1680, da døbefonten
blev flyttet, blev der slået et jern i muren til at
holde ‘træværket’, d.e. formentlig fontegitteret,
som må være flyttet sammen med fonten og fontegemmet.18 Det er usikkert, hvornår gitteret blev
nedbrudt; muligvis var det først i forbindelse med
anskaffelsen af varmeanlægget 1858 (jf. s. 942),
hvor snedker Wichmann blev betalt for at have
nedbrudt ‘gelænderet’ eller ‘gitterpanelet’ om den
gamle dåb.80 Det kan dog også være sket 1833-35,
hvor klejnsmeden fik betaling for at have »fralaaet«
hængslerne og lemmene ved den gamle dåb, og
der opsattes et træskillerum med dør for samme
(jf. s. 1011).84
†Fontebeklædning, omtalt fra 1746/47. Et grønt
klæde med silkefrynser, der var fæstnet til træværket om fonten.18 Kasseret 1792.18
korbuekrucifiks
Korbuekrucifikset (fig. 115-20), fra o. 1425 (1428?),
er det største og bedste fra perioden i det nuværende Danmark. Kristusfiguren, ca. 205 cm høj,
er udspændt i vandrette arme, hovedet er vendt
og hældet imod højre skulder, kroppen lodret, og
benene er knoklede med fødderne drejet markant ind over hinanden, idet den højre som vanligt er lagt øverst.
Hovedet (fig. 116) bærer en snoet tornekrone,
håret er strøget bag om ørene, skægget tvedelt.
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Fig. 115. Korbuekrucifiks, o. 1425 (s. 978). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chancel arch crucifix, c. 1425.
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Ansigtet er forstenet, og øjnene må opfattes som
lukkede eller svagt åbne (den nuværende bemaling viser dem åbne). Munden er halvåben
med synlige tænder, og der er gjort nøje rede
for kroppens detaljer med udspilede ribben og
indtrukket mellemgulv. Det lavtsiddende lændeklæde, af ganske tyndt stof, falder vifteagtigt fortil
og danner en snip ved hver hofte. Fødderne er
uhyggeligt deformerede af kroppens vægt imod
naglerne, hænderne knuget om naglerne.
Korstræet, 490×355 cm, er formet som et livstræ med treblade, der udgår fra stamme og arme.
Korset har firpasformede endefelter, der prydes
af tilsvarende blade og rummer relieffer (skåret
i ét med feltet) af gammeltestamentlige scener,
der hovedsagelig udgør forudsigelser (typologier)
på Kristi Frelsesværk: 1) (Fig. 119). Syndefaldet
(forneden), den første synd, som nu blev sonet
ved Kristi sejr over døden og åbning af Paradiset. Man ser de to første mennesker under træet,
idet Adam, tilskyndet af Eva, modtager æblet af
slangens mund. Feltet er stærkt fornyet.361 2) (Fig.
117). Isaks ofring (ud for Jesu højre hånd), en typologi på Kristi Korsdød. Isak ligger på alle fire
på alteret, og faderen har lagt sin venstre hånd
på hans hoved, mens han i den højre har hævet
det nu manglende sværd.362 Ofringen hindres af
en engel øverst, og i et træ til venstre hænger
vædderen klar som offerdyr. 3) (Fig. 118). Absaloms død (ud for Jesu venstre hånd), en typologi
på Korsfæstelsen (lansestødet). Absalom hænger
med hovedet i træet (kun malet), mens to ryttere
ved siderne har hævet deres nu manglende spyd
imod ham. Feltet bærer præg af opskæring, formentlig 1695 (jf. ndf.). 4) (Fig. 120). Kobberslangen i ørkenen (øverst), en typologi på Kristi Korsdød. Slangen hænger på en tveje (i tilnærmet
korsform) med de knælende og tilbedende jøder
omkring sig, forrest til højre ses Moses. Korset
afsluttes nederst af resterne af en tap, hvormed
krucifikset har været fastgjort nedentil.
Staffering. Bemalingen er fra 1975-76, men
bygger på en 1972 undersøgt staffering fra sidste
halvdel af 1600-tallet (vel 1695). Kristusfiguren
har lys hudfarve, pande og vunder bløder rødt,
hår og skæg fremtræder brunt, tornekronen er
grøn, lændeklædet forgyldt med rødt og grønt

for. Korset er bag figuren mørkfarvet med lysebrune ender, røde kanter samt rødt og grønt
bladværk. Endefelterne har tilsvarende broget
bemaling med blå bund og stedvis et ‘malerisk’
supplement til fremstillingerne.
Af den oprindelige staffering er 1972 kun konstateret få spor i form af hvidlig hudfarve med
mørkerøde blodstænk; endepladernes bundfarve
har været sort.363 Endvidere konstateredes rester
af tre yngre farvelag.364
Mester, datering og paralleller. Krucifikset publiceredes 1993 af Susanne Wenningsted-Torgard, der
udlagde typologierne og henviste til endnu mere
udbyggede typologier på korstolene i Roskilde
Domkirke og Skt. Bendts Kirke i Ringsted samt
på det store krucifiks i Doberan Klosterkirke i
Mecklenburg fra o. 1368.365
Året efter fremlagde Lena Liepe, uden at kende
Nyborg-krucifikset, ti skånske korbuekrucifikser,
der alle er udspændt som Nyborg-figuren og har
stort set samme udformning. Hun tilskrev dem
en såkaldt Tørringemester, der, efter deres geografiske fordeling i Sydvestskåne at dømme, bør
have haft værksted i Lund eller Malmø.366
Ingen af de tyske og skandinaviske krucifikser, Lena Liepe anfører som sidestykker til sine
skånske, kommer vel helt nær deres og Nyborgkrucifiksets specifikke type. Men man finder den
(enklere og i mindre format) på korstolene i Roskilde fra 1420 og på de tilsvarende i Ringsted,
der antages udført af samme tyske værksted,367
ligesom man kan finde den lokalt i Jylland.368
De her nævnte værker tilhører alle gotikkens
såkaldte ‘skønne stil’, der især udvikledes ved
hofferne i Burgund og Prag, og som nåede sin
største udbredelse o. 1400. Det nærmeste internationale sidestykke til Nyborg-krucifikset er
det væsentlig finere ‘skønne krucifiks’ i Vadstena
Klosterkirke i Sverige, der nu formodes skabt i et
forfinet bøhmisk-preussisk kunstmiljø o. 141020.369 I sidste ende er impulserne bag det danske
krucifiks måske også bøhmiske, men de har rimeligvis taget en vestligere vej. Således ses kruciFig. 116. Kristus. Detalje af korbuekrucifiks (s. 978).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Christ. Detail of chancel
arch crucifix.
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Fig. 117-18. Detaljer af korbuekrucifiks. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 117. Isaks ofring (s. 980). 118. Absaloms død
(s. 980). – Details of chancel arch crucifix. 117.The Sacrifice of Isaac. 118. The Death of Absalom.

fikstypen også på relieffer i Havelbergs Domkirke
og i Neuruppin, samt på et maleri i Jüterbog, alle
i Mark Brandenburg omkring Berlin.370

Krucifikset kan være udført i Nordtyskland
eller hos den skånske krucifiks-mester.371 Men
mest troligt er det vel, at der har været en forbindelse til det store sjællandske korstoleværksted.
Susanne Wenningsted-Torgard daterede krucifikset mellem de ‘to omgange’, kirken var opført
i, fra o. 1388 frem til 1428, og nærmest det første år, mens Lena Liepe tidsfæstede sine skånske
stykker bredt til første halvdel af 1400-tallet. I
lyset af de nævnte sidestykker, og især et alment
slægtskab med de daterede korstole, bør krucifikset kunne henføres til o. 1425, måske til indvielsen 1428.
Ændringer og istandsættelser. Krucifikset må oprindelig have været fæstnet forneden til en korbuebjælke, en korskranke eller et lektorium. I
sommeren 1695 var det taget ned i tre uger, mens
det blev renoveret. Korstræet må have haft brug
for afstivning, idet Peder Smed slog et langt jern
på det sammen med to ringe og to kramper.18 I
begyndelsen af 1800-tallet var krucifikset nedtaFig. 119. Syndefaldet. Detalje af korbuekrucifiks (s.
980). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The Fall. Detail
of chancel arch crucifix.
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Fig. 120. Kobberslangen i ørkenen. Detalje af korbuekrucifiks (s. 980). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – The Bronze Serpent in the Desert. Detail of chancel arch crucifix.

get. Efter at Frederik VI ved sit besøg i kirken havde udtrykt sin misfornøjelse dermed, genopsattes
det 1814.372 Ved restaureringen 1833-35 hang
krucifikset i en jernlænke fra en krog i loftet; det
blev da flyttet til pillen over for prædikestolen, dvs.
i midtskibets nordside, og derpå (vel i forbindelse
med ophængningen af maleri nr. 8) til nordøsthjørnet (jf. fig. 183).373 Efter restaureringen 187071 blev krucifikset opbevaret i tårnet; 1910/11
blev det efter en ny istandsættelse ophængt på den
nordre pille ved overgangen mellem kor og skib
(jf. fig. 80).308 Ved en undersøgelse 1955 (Niels J.
Termansen) konstateredes, at korset, der var for-

stærket med fyrretræ på bagsiden, var stærkt medtaget af ormeangreb, at det var revnet tværs over
ved fodnaglen, og at mange kantblade var beskadiget. Også firpassenes relieffer havde skader; det
gjaldt særlig relieffet af Syndefaldet, hvor store
partier var fornyet (jf. ovf.). På Kristusfiguren var
nogle fingre på venstre hånd udskiftet, og begge
fødder havde revner. Der var anvendt jernnagler
af uvis alder.374 Ved den seneste restaurering 197576 (ved snedker Erik Larsen og kirkemaler Ejner
V. Jensen, Køge) blev skaderne søgt udbedret, bl.a.
blev flere kantblade fornyet. Derpå ophængtes
krucifikset på en stålbjælke i korets 2. fag.
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Fig. 121-23. Figurer (nr. 1-3) fra (†)korgitter 1655, skåret af billedskærer Anders Mortensen (s. 984). 121. Jeremias.
122. Evangelisten Lukas. 123. David. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Figures (nos. 1-3) from (†)rood screen, 1655, by
the woodcarver Anders Mortensen. 121. Jeremiah. 122. Luke the Evangelist. 123. David.
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(†)Korgitter (fig. 121-129), 1655, ifølge regnskaberne udført af Odensebilledskæreren Anders
Mortensen (jf. prædikestol s. 989).375 Af gitterets
oprindelige, prægtige udsmykning er bevaret ni
bibelske figurer. Oprindelig omfattede gitteret
også to †kerubfigurer samt antagelig yderligere
tre †figurer og et antal †topstykker.
1-9) (Fig. 121-129), ni figurer fra Det Gamle og Det Nye Testamente, alle placeret på små
konsoller, ca. 82-89 cm høje. Figurerne, stående
i kontrapost (nr. 3 undtaget), er skåret i ét med
konsollen. De fremstår på en nær (nr. 8) med
rødbrun overfladebehandling. Alle er ved restaureringen 1971-72 monteret på nyere fodstykker
af jern, malet med rødt og brunt og med navne i
grå versaler, opsat på korets piller. I det følgende

beskrives først figurerne på sydsidens piller, derpå
figurerne på nordsidens.
1) (Fig. 121). Profeten Jeremias, med langt,
bølget hår og skæg, iklædt en lang kjortel med
kappe over højre skulder; barfodet. Højre arm er
bøjet, venstre hænger let krummet langs siden.
Om halsen har han de ågstænger, som profeten
Hanaja tog af og brækkede (Jer. 28,11), og ved
hans højre fod står en trebenet, sydende gryde,
en henvisning til Jeremias’ kaldelse som profet
(Jer. 1,13). På østsiden af den sydlige pille mellem korfagene.
2) (Fig. 122). Evangelisten Lukas, med hovedet dækket af et klæde, iført lang kjortel med
bred krave og kappe over venstre skulder. På
fødderne bærer han sko. I venstre hånd holder
han en opslået bog, højre arm er let krummet
langs siden. Bag hans venstre ben kigger oksen
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Fig. 124-26. Figurer (nr. 4-6) fra (†)korgitter 1655, skåret af billedskærer Anders Mortensen (s. 984). 124. Johannes Døberen. 125. Evangelisten Markus. 126. Uidentificeret. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Figures (nos. 4-6) from
(†)rood screen, 1655, by the woodcarver Anders Mortensen. 124. John the Baptist. 125. Mark the Evangelist. 126. Uniden
tified.

frem.376 På nordsiden af den sydlige pille mellem
korfagene.
3) (Fig. 123). David, med skulderlangt hår og
langt skæg, iført en knælang kjortel over en fodlang underklædning og med kappe over skuldrene; barfodet. Højre arm er bøjet, med den venstre hånd støtter han harpen. På vestsiden af den
sydlige pille mellem korfagene.
4) (Fig. 124). Johannes Døberen, med skulderlangt hår og tvedelt skæg, iført en kort, fliget
klædning med nøgne arme, ben og fødder (vel
en forenklet version af den kameluldsklædning,
Johannes Døberen siges at have båret, jf. Matt.
3,4 og Mark. 1,6); over venstre skulder en kappe.
I venstre hånd holder han en bog hvorpå Gudslammet ligger, højre hånd holdes foran brystet i
en velsignende gestus. På østsiden af den sydlige
pille mellem koret og skibet.

5) (Fig. 125). Evangelisten Markus, med skulderlangt, lokket hår, iklædt en kort dragt samt
trekvartlange støvler, alt i antikiserende stil; over
skuldrene en kappe. Denne fremstilling af evangelisten i romersk militærdragt er ganske usædvanlig. Højre hånd er fremrakt, venstre arm er
let krummet langs siden. Bag ham står løven. En
finger er afbrækket på venstre hånd, og oven på
hovedet er et hul. På sydsiden af den sydlige pille
mellem koret og skibet.
6) (Fig. 126). Uidentificeret, med langt, lokket
hår og skæg, iklædt en lang kjortel og kappe; barfodet. Højre hånd er løftet, venstre arm let krummet langs siden. Venstre hånds fingre er afbrækkede. På østsiden af den nordlige pille mellem
korfagene.
7) (Fig. 127). Evangelisten Johannes, med langt,
krøllet hår, klædt i en lang, folderig kjortel samt
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Fig. 127-29. Figurer (nr. 7-9) fra (†)korgitter 1655, skåret af billedskærer Anders Mortensen (s. 984). 127. Evangelisten Johannes. 128. Moses. 129. Evangelisten Mattæus. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Figures (nos. 7-9) from (†)rood
screen, 1655, by the woodcarver Anders Mortensen. 127. John the Evangelist. 128. Moses. 129. Matthew the Evangelist.

kappe; barfodet. I venstre hånd holder han en opslået bog, højre arm er let krummet langs siden.
Ved hans venstre fod ses ørnen.377 På sydsiden af
den nordlige pille mellem korfagene.
8) (Fig. 128). Moses, med langt bølget hår med
markerede ‘horn’ og skæg, iklædt lang kjortel og
kappe; barfodet. Med venstre hånd støtter han
Lovens Tavler, højre arm er ført diagonalt hen
over kroppen, idet hånden formanende peger
skråt opad. Figuren står, modsat de øvrige, helt
afrenset.378 På vestsiden af den nordlige pille mellem korfagene.
9) (Fig. 129). Evangelisten Mattæus, med skulderlangt, krøllet hår og langt, lokket skæg, iklædt
fodlang kjortel og kappe samt sko. Venstre hånd
er løftet under kappen, højre arm let krummet.
Ved hans venstre fod ses englen. På sydsiden af
den nordlige pille mellem koret og skibet.

†Figurer. 1) To keruber af ‘overnaturlig’ størrelse. Den søndre holdt flammesværdet foran sig
i højre hånd med let bøjet arm, således at sværdspidsen pegede skråt opad, mens den nordre bar
sværdet højt løftet i den opadbøjede højre arm.
Angivelig blev keruberne af ‘tidligere kirkeværger’ skåret ud i bræddestykker og anvendt til
kommoder og andet.379
2) Tre, ikke nærmere identificerede figurer (jf.
ndf.).380
†Topstykker. Af disse må have været mindst fire
på den vestvendte del og antagelig et tilsvarende
antal mod nord og syd.
Korgitterets opstilling kendes fra en beretning fra
snedkermester Frederik Jørgensen, der angivelig
var med ved nedtagningen.381 Det bestod af faste
sidestykker omkring et sæt fløjdøre. Sidestykkerne, der hvilede på en ca. 1 alen høj muret sokkel
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(muligvis fra restaureringen af koret 1822, eller
måske en ældre forgænger, jf. ndf.), udgjordes af
fyldingspaneler, seks fag på hver side af dørene,
og derover en række snoede søjler, som bar en
gesimsbjælke med kelede lister.Yderst afsluttedes
gitteret af to sværere, snoede søjler, omslynget af
en vinranke, med vistnok korintiske kapitæler og
afrundede og udkelede fodlister; de hvilede på
murfremspring på den i øvrigt glatte sokkelmur.
Oven på gesimsbjælken stod bibelske figurer, på
hjørnet mod nord Moses med Lovens Tavler (nr.
8) fulgt af Mattæus og Markus (nr. 9 og 5), på
hjørnet mod syd Jeremias (nr. 1, jf. dog også note
388) fulgt af Lukas og Johannes (nr. 2 og 7). De
øvrige figurers placering er ikke oplyst, men kan
have været på gitterets syd- og nordvendte fløje,
der heller ikke nævnes, men synes at fremgå af
fig. 86.382 Mellem hver figur var et ornament,
svarende til prydgavlene på prædikestolens himmel (s. 991). Kordørene bestod som det øvrige
af panelværk forneden og snoede søjler foroven;
de var forsynet med lås (nøglen opbevaredes hos
klokkeren)18 og flankeredes af de to kerubfigurer
(jf. ovf.). Over indgangen hang korbuekrucifikset
i en jernlænke (jf. s. 983).
Staffering. Gitteret har formentlig altid været
stafferet, om end det ikke kan udelukkes, at det
oprindelig stod umalet. 1701 blev maler Hans
Jensen betalt 31 rigsdaler for at staffere ‘korsværket’ i guld og oliefarve.383
Mester, datering og paralleller. Det har tidligere
været foreslået, at Anders Mortensen ikke udførte et helt nyt korgitter, men blot tilføjede
apostel- og kerubfigurer til †korgitter nr. 1 fra
1596 (jf. ndf.).384 Denne antagelse er dog næppe
korrekt. Ud fra den overleverede beskrivelse synes gitteret at have rummet adskillige træk, der
var typiske for Anders Mortensens arbejder, bl.a.
de snoede, til dels med vinløv omvundne søjler,
og topstykkerne, der svarede til prædikestolens.
Gitteret er efter alt at dømme i sin helhed udgået fra værkstedet i Odense i sommeren 1655;385
herpå tyder også det store antal vogne, der måtte
tages i anvendelse for at fragte det til Nyborg (jf.
ndf.).
Gitterets figurudsmykning har formentlig omfattet i alt tolv bibelske figurer (jf. note 380) samt
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de to keruber, der bevogtede indgangen til det
allerhelligste, koret.386 På gesimsbjælken, vendt
mod menigheden i vest, stod de fire evangelister,387 og på hjørnerne mod nord og syd hhv.
Moses og Jeremias, en af de fire store profeter.
Figurrækken vides at have omfattet yderligere to
hovedfigurer fra Det Gamle og Det Nye Testamente, nemlig David og Johannes Døberen.388
De resterende antagelig fire figurer, hvoriblandt
den ikke identificerede figur (nr. 6), kan have
indbefattet de øvrige tre store profeter (Esajas,
Ezekiel og Daniel), svarende til det nogenlunde samtidige korgitter i Hjembæk (DK Holbæk
699).
Tilblivelse og senere ændringer. 12. marts 1655 noterede regnskabsføreren en betaling på 200 slettedaler til »Andreas bildt Hugger« i Odense for det
»Nye bildthugger Arbeed Omkring Koeret«.389 I
juli var elleve vogne i Odense efter billedhuggeren, hans folk og det nye »for Verck till Koeret«.
Den fire mand store gruppe arbejdede med opsætningen af gitteret i 36 dage, hvor de fik ‘mad,
øl og seng’ på kirkens regning, til de rejste igen
den 22. aug. Forinden, den 3. aug., modtog billedhuggeren og hans svende resten af betalingen,
180 slettedaler.
	Efter fig. 86 at dømme synes gitteret at have
været opsat langs korets nord-, syd- og vestside
med døråbninger mod skibet i vest og sakristiet
i syd.390 Det er uvist, hvor langt tilbage denne
indretning med et på tre sider ved mur og gitterværk afskærmet kor rækker. I perioden 164070 omtales nøgler til både den store og den lille
‘korsdør’, måske de to nævnte døre, hvoraf den
søndre i så fald gav adgang til †gravkapel nr. 1,
siden indrettet som sakristi. 1669 og 1690 blev
korsdøren repareret.391
1822, da koret blev nyindrettet efter tegning
af stiftsbygningskonduktør Johan Hanck,280 fik
snedker Jens Jørgensen betaling for at opføre en
26 alen lang, 1 alen høj mur i en stens tykkelse
på de tre sider af koret, med en ligeledes 26 alen
lang fod af egetræ.84 I forbindelse med disse arbejder må korgitteret have været nedtaget. Ifølge
Crone blev selve gitteret samt de to keruber kasseret på dette tidspunkt, mens de øvrige figurer
blev anbragt direkte på den murede skranke mod
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nord og syd. Mod vest opførtes et nyt ‘forværk’,
der var ‘meget lavere end det gamle’.392 Det kan
dog ikke helt udelukkes, at korgitteret i sin helhed blev genopsat på den nyopførte skrankemur
(jf. også Frederik Jørgensens beretning), og først
nedtoges ved den følgende restaurering 1833-35,
sådan som det almindeligvis anføres i litteraturen.393
Ved restaureringen 1833-35 blev Jeremias, David og en tredje figur genanvendt som støtter
under et degne- eller offerbord i koret (fig. 146,
jf. s. 1006), tre andre figurer som ben under et
bord til dåbsfadet (jf. †døbefont s. 974), og figurerne af Lukas (fig. 147) og Johannes394 som
støtter under to borde til fremsættelse af pengebøsser ved vestindgangen (jf. fig. 89).395 Alle
figurerne blev bronzeret.84 Ved restaureringen
1908-10 blev otte figurer opsat på og ved den
nye korskranke.396 1912 blev figurerne malet
‘matte’.91 Ved restaureringen 1971-72 blev de
renset for lak og anbragt på pillerne ved koret (jf.
fig. 50).
†Korgitre og -skranker. 1) 1596 byggedes et nyt
‘korsforværk’, som kostede kirken 148½ daler.397
Det vides ikke, hvordan gitteret, der formentlig blev kasseret ved anskaffelsen af ovennævnte

1655, så ud.398 1640 omtales som nævnt ovenfor
nøglen til ‘korsdøren’,29 1653 leveredes krog og
marner til samme og 1654 en ny nøgle.18
2) Ifølge Crone opførtes 1832 et ganske lavt
‘forværk’ for koret, hvidlakeret med forgyldning.399 Nedbrudt 1858.
3) (Fig. 130, jf. også fig. 36f-g og 88), 1858, tegnet af C. A. Møller.84 En lav korskranke i nygotisk
stil, opført af træ og støbejern og bestående af et
fag på hver side af opgangen til koret midt i 2.
fag, samt to fag mod hhv. nord og syd i tilslutning
til pillen mellem korets 1. og 2. fag. Hvert fag
bestod af spinkle stavværksarkader under en profileret håndliste og afsluttedes en mægler, seks i
alt, kronet af fialer. Postamentet var egetræsmalet,
jerngelænderne stålgrå med guldstaffering. Ved
restaureringen 1870-71 synes der at være placeret tilsvarende skranker for korets nord- og sydfag, jf. fig. 75.400 På de to mæglere, der flankerede
opgangen til koret, opsattes kandelabre, der 1874
suppleredes med yderligere to (jf. †kandelabre nr.
5-8).401
4) (Jf. fig. 80 og 90), 1910, udført efter tegning
af arkitekt Aug. Colding.236 En lav korskranke
af fyrretræ, opstillet på de tre sider af koret og
bestående af spidsbuede arkader båret af søjler

Fig. 130. †Korskranke nr. 3, 1858 (s. 988). 1:50. Tegning af C. A. Møller 1857. I NLA. – †Chancel rail
no. 3, 1858.
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Fig. 131. †Vægpaneler til korets nord- og sydvægge, 1858 (s. 989). 1:50. Tegning af C. A. Møller 1856. I NLA. –
†Wall panels for north and south walls of the chancel, 1858.

med profilerede kapitæler og baser; derover en
profileret gesims. For enderne samt på hjørnerne
var mæglere, seks i alt, der hver bar en figur fra
(†)korgitter.402 Samtidig opførtes en lav muret
skranke foran korets nordfag, hvorpå ligeledes
anbragtes to figurer fra (†)korgitteret;236 for sydfaget opsattes gitteret fra †gravkapel nr. 1 (jf. s.
1156). Skranken var mørkmalet som stolestaderne. Nedbrudt ved restaureringen 1971-72.
†Vægpaneler i koret (fig. 131, jf. også fig. 36f ),
1858, udført af snedker L. Wichmann efter tegning af C. A. Møller.84 I nygotisk stil, udført som
fyldingspaneler med stavværksarkader, indrammet af pilastre og kronet af krabbeblade og fialer.
De store felter blev egetræsådret og de små malet
med forskellige farver; endvidere anvendtes forgyldning.403 Panelerne opsattes på sidemurene i
korets 1. fag mod syd og nord. Kasseret ved restaureringen 1870-71.404

Prædikestole
Prædikestol (fig. 132-42), 1653, ifølge regnskaberne udført af Odensebilledskæreren Anders
Mortensen405 og anskaffet for midler, skænket af
rådmand Knud Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter (jf. †gulv s. 938, †orgelpulpitur nr. 2, *(†)
epitafium nr. 2, (†)gravsten nr. 13, †muret begravelse nr. 1). Stolen udgør en i hovedtræk homogen helhed og omfatter en kurv i seks fag med
relieffer, der, indledt af en scene fra Det Gamle
Testamente, viser scener fra Kristi liv og opstandelse; endvidere en underbaldakin, en opgang,
som er delvis fornyet, men har oprindelig reliefudsmykning og tilhørende dør, samt en himmel.
Kurven beskriver fem sider af en ottekant mod
kirkerummet, mens det sjette fag danner overgang
til opgangen. De enkelte fag adskilles af snoede,
vinrankeomvundne søjler, der ved overgangen
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mellem opgangen og kurven er fordoblet. Storfelternes relieffer indrammes af flammelister og har
forneden tværrektangulære felter indfattet i en
bølgekartouche, der antagelig oprindelig har båret
malede henvisninger til skriftsteder. Frise- og postamentfelterne, der ligeledes oprindelig kan have
båret indskrifter, indrammes af flammelister og adskilles af hjørnefremspring, foroven smykket med
englehoveder, forneden med masker; postamentet
er udformet som et kraftigt karnisfremspring. Under sidstnævnte er drueklaser, der flankerer hængestykker, udformet som kerubhoveder med bruskværksvinger.406 De seks relieffer viser, regnet fra
opgangen: 1) (Fig. 133). Joels prædiken. I forgrunden ses Joel med løftet hånd, omgivet af siddende
og stående tilhørere. I baggrunden byen Jerusalem
med Templet, hvor en gruppe bedende er forsamlet, over dem svæver en due i strålekrans. Motivet er udført efter Matthäus Merians Bibel 1630.
2) (Fig. 134). Jesu Dåb. Jesus står i Jordanfloden,
mens Johannes Døberen knæler på en klippe. Den
modsatte bred er træbevokset. I baggrunden ses
konturerne af en by, og øverst svæver en due, der
sender en kraftig lysstråle mod Johannes’ hånd og
Jesu hoved. Efter Merians Bibel 1630. 3) (Fig. 135).
Forklarelsen på bjerget. Kristus står i en skybræmme
med udbredte arme, flankeret af Peter og Moses,
derunder sidder Jakob, Johannes og Elias. Efter
Merians Bibel 1630. 4) (Fig. 136). Nadveren. Jesus
og disciplene sidder omkring bordet i et søjlebåret
rum. Over Jesus hænger et draperi. Forlægget for
motivet er et kobberstik af Hans van Luyck407 efter
Crispin van den Broeck.408 5) (Fig. 137). Opstandelsen. Kristus svæver i en skybræmme over graven.
Han træder på en slange og flankeres af basunblæsende engle. Omkring graven er fire soldater. Udført efter et stik af Raphael Sadeler II efter maleri
af Hans von Aachen (spejlvendt).409 6) (Fig. 138).
Himmelfarten. En menneskeskare er forsamlet med
opadvendte ansigter, over dem ses Kristi fødder og
Fig. 132. Prædikestol, 1653, udført af billedskærer
Anders Mortensen og bekostet af rådmand Knud
Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter (s. 989). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, 1653, made by the
woodcarver Anders Mortensen at the expense of Alderman
Knud Bjørnsen and his wife Mette Clausdatter.
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den nederste del af hans kjortel, indfattet i en skybræmme. Efter Merians Bibel 1630.
Underbaldakinen er svejfet og består af seks fag,
adskilt af bruskede ribber, der forneden er oprullet i volutter. Den afsluttes forneden af et ottekantet skiveled hvorunder en stor drueklase.
Den lige opgang (fig. 139), hvis venstre vange
og trin er fornyet 1971-72, har på højre vange
reliefudsmykning i form af fire fyldinger med
bruskværkskartoucher, hvori stående evangelistfigurer med deres symbolvæsener. Fra venstre ses
Mattæus, Markus, Lukas og Johannes.410 Fyldingerne adskilles af snoede, båndomvundne halvsøjler. Frisefeltet indrammes af profilerede lister,
postamentfeltet har karnisfremspring.
Den tilhørende dør (fig. 141) hænger mellem
lodrette opstandere prydet med snoede, båndomvundne halvsøjler svarende til opgangens, hvorover
bossesmykkede fremspring med kerubhovedprydede volutbøjler, der bærer frifigurer af en uidentificeret apostel (Peter?) og Johannes. De ca. 75
cm høje figurer er barfodede og klædt i folderige
dragter, førstnævnte har en bog i venstre hånd og
spor efter tabt attribut i højre, Johannes har kalken
i venstre hånd og holder højre hånd over denne
i en velsignende gestus. Selve dørfløjen har reliefudsmykning indrammet af flammelister og med et
skriftfelt forneden svarende til kurvens storfelter.
Motivet er Ezekiels vision (fig. 140). I venstre side
knæler Ezekiel med ansigtet vendt mod himlen,
hvorfra en hånd i en skybræmme rækker ham
et dokument. Øverst til højre ses Gudfader siddende midt i en strålesol. Foran profeten er vist to
figurer, indfattet i strålekrans, tv. symbolerne for
de fire evangelister, th. et hjul. Motivet er udført
efter Merians Bibel 1630. Dørfløjen krones af en
volutsmykket prydgavl med liljeformet afslutning
foroven og våbenskjold for slægten Skram forneden, svarende til himlens topgavle.
Himlen (fig. 142) er ottekantet. Frisefeltet er glat
og prydes forneden af hængeornamenter i form
af bladborter, imellem hvilke er spor efter †dekorationer ved hjørnerne, foroven af en flammeliste, der på hjørnerne afbrydes af volutbøjler med
kerubhoveder. Som topstykker ses prydgavle svarende til dørens, tre af dem med en vrængemaske, de øvrige med henholdsvis sammenskrevne
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Fig. 133-34. Detaljer af prædikestol. 133. Joels prædiken (s. 991). 134. Jesu dåb (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Details of pulpit. 133.The Preaching of Joel. 134. The Baptism of Jesus.

kongelige monogrammer: »F3« for Frederik III
og »SA« for Sophie Amalie, samt våbenskjold for
slægten Brockenhuus.411 Mellem gavlstykkerne
står syv englebørn på kugler med marterredskaber. Bruskværksbøjler danner en baldakin, som
bærer en topfigur af Den opstandne Kristus med
korset, stående på jordkloden. Himlens underside har en ottekantet ramme i strålekrans, under
hvilken en frifigur af Helligåndsduen.
Staffering. Prædikestolen er malet eller bejset
med mørkebrunt, duen under himlen er forgyldt.
1955 konstateredes hvid farve på døren samt guldbronze på de to apostelfigurer, formentlig fra restaureringen 1833-35.412 1858 blev prædikestolen
malet;84 1897 nævnes, at den stod ‘uden farve’.413
Om eventuelle malede †indskrifter i form af giverindskrifter eller skriftsteder er intet overleveret.

Mester, datering og paralleller. I den ældre litteratur identificeres prædikestolens kurv og himmel ofte med en prædikestol, som borgmester
Mads Lerche 1605 skænkede til det nyopførte
†kapel på kirkegården uden for byen (s.d.) (jf.
lysekrone nr. 1, epitafium nr. 4).414 Endvidere er
opgangspanelet med evangelistreliefferne og døren blevet identificeret med de tilsvarende stykker,
som Karen Skram, enke efter lensmand Laurids
Brockenhuus, angivelig, om end næppe korrekt,
skulle have skænket til Slotskirken 1620 (s.d.).415
1653 skulle prædikestolen fra kapellet sammen
med opgangen og døren fra prædikestolen i
Slotskirken være ført til Odense og ombygget til
en helhed af Anders Mortensen, som derpå førte
værket tilbage til Nyborg og opsatte det i sognekirken.416
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Fig. 135-36. Detaljer af prædikestol. 135. Forklarelsen på bjerget (s. 991). 136. Nadveren (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Details of pulpit. 135. The Transfiguration. 136. The Last Supper.

Der kan dog ikke være tvivl om, at såvel selve
prædikestolen som opgangen og døren er et nyudført og homogent værk fra Anders Mortensens værksted i Odense 1653, særlig beregnet til
Nyborg Kirke. Det fremgår af oplysningerne i
kirkens regnskaber (jf. ndf.) og underbygges af
de rent stilistiske forhold. Stolen er udført i en
veludviklet bruskbarok stil, typisk for midten af
1600-tallet, ligesom der til kurvens relieffer er
anvendt forlæg, publiceret 1630. Forlæggene for
opgangens evangelistrelieffer er ikke identificeret,
men de samme forlæg er anvendt på flere andre
arbejder fra Anders Mortensen (jf. ovf.), og både
opgang, kurv og himmel har træk, der er typiske
for Odensemesterens værker, f.eks. postamenternes karnisprofil, de snoede, vinløvsdekorerede
søjler og prydgavlene. Det gælder bl.a. de lidt æl-

Danmarks Kirker, Svendborg

dre prædikestole i Odense Vor Frue fra 1639 (DK
Odense 1107) og Dalum fra o. 1647 (DK Odense
2854), der begge er tilskrevet Anders Mortensen.
Også tilstedeværelsen på prydgavlene af de kongelige monogrammer for Frederik III (1648-70)
og Sophie Amalie underbygger dateringen af stolen.
Den ikke helt elegante sammenføjning af kurven og opgangen samt det forhold, at udførelsen af både de snoede søjler og reliefferne samt
deres ornamentale indramning er forenklet på
opgangen og døren i forhold til kurven, har formentlig medvirket til at udbrede opfattelsen af,
at de to partier skulle stamme fra forskellige steder og tidspunkter. Førstnævnte forhold skyldes
dog formentlig ændringerne af prædikestolens
opsætning 1871 og 1972 (jf. ndf.); ved begge lej-
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Fig. 137-38. Detaljer af prædikestol. 137. Opstandelsen (s. 991). 138. Himmelfarten (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Details of pulpit. 137. The Resurrection. 138. The Ascension.

ligheder er opgangen delvis nylavet og vangen
med reliefferne tilpasset.417 Tilsvarende må den
forenklede udsmykning på opgangspanelet være
et bevidst valg, truffet på udførelsestidspunktet
på baggrund af ikke overleverede omstændigheder.418
Bestillere. Som nævnt ovenfor donerede rådmand Knud Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter i 1653 en sum på 300 rigsdaler til kirken.
Donationen, der er beskrevet på parrets gravsten
((†)gravsten nr. 13), er desuden bevidnet i de
skriftlige kilder; i sidstnævnte er specificeret, at
beløbet anvendtes til anskaffelsen af en ny prædikestol samt staffering af orgelværket (jf. ndf.).419
Ægteparret markerede sig på samme tid (1653)
med et rigt udsmykket sandstensepitafium med
portrætmaleri samt udhuggede initialer og skjol-

de (*(†)epitafium nr. 2) og en stor gravsten ((†)
gravsten nr. 13), begge dele med en fremtrædende placering i koret. Bemærkelsesværdigt
er det imidlertid, at de tilsyneladende ikke har
fremhævet deres betydelige gave, prædikestolen,
gennem udskårne initialer, navnetræk, borgerlige
våbenskjolde e.l. på selve genstanden. Det er dog
ikke utænkeligt, at prædikestolen oprindelig har
båret en malet †giverindskrift, måske anbragt på
himlens frisefelter, sådan som det bl.a. var tilfældet
på den noget ældre prædikestol i Svendborg Vor
Frue Kirke (1597-99) (s. 350); intet er dog overleveret om dette. Det er også muligt, at en sådan
indskrift aldrig er blevet udført; således blev en
†indskrift om parrets bekostning af orglets staffering først tilføjet efter hustruens død 1669 på
foranledning af hendes anden ægtemand, borg-
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mester Laurids Jørgensen, såfremt den overhovedet blev realiseret (jf. s. 1014).
	Tilbage står spørgsmålet om, hvorfor Anders
Mortensen ud over regentparrets navnetræk har
anbragt våbenskjolde for slægterne Brockenhuus
og Skram på prydgavlene på henholdsvis himlen og døren. En mulig forklaring, som dog ikke
kan dokumenteres, kunne være, at våbnerne for
Laurids Brockenhuus og hustruen Karen Skram
fandtes på kirkens †prædikestol, og blot er gentaget på den nye for at bevare mindet om tidligere
velyndere.420 Det må dog understreges, at ingen
form for kildebelæg for denne tese er bevaret.
Det er samtidig nærliggende at forestille sig, at
prydgavlen med Skramvåbenet oprindelig har
været anbragt på himlen sammen med de øvrige,
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udskårne gavle, og først senere er flyttet til døren,
måske i forbindelse med genopsætningen af himlen 1875 (jf. ndf.).
Prædikestolens ikonografiske program indledes af
et sjældent anvendt motiv fra Det Gamle Testamente: Profeten Joel, der prædiker. Derpå følger
scener fra Jesu liv og opstandelse: Dåben, Forklarelsen på bjerget med forkyndelsen af Jesus som
Guds søn, Nadveren, Opstandelsen og Himmelfarten.421 Indledningsmotivet henviser til Joels
prædiken om livsånden (Joel 3,1-5) og anvendes
derved som en præfiguration for de følgende
motiver, der illustrerer menneskehedens frelse
gennem Kristi liv og opstandelse.
Tilblivelse og senere ændringer. 12. og 14. dec. 1653
betalte kirken fire vogne »for Les Att Agge fra

Fig. 139. Prædikestolsopgang med evangelistrelieffer (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit stairs with
Evangelist reliefs.
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Fig. 140. Ezekiels vision. Detalje af prædikestolsdør
(s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Vision of
Ezekiel. Detail of pulpit door.

Odense och till Nyborgh med d(en) Nye Prediche
Stoell«.18 Ud over forskellige søm til prædikestolen
indkøbtes egebrædder til trappetrin og sidefløje
samt egetremmer til »Trap Reeker« og fodstykker.
Jørgen Murermester opsatte stillads, huggede huller i muren til den nye stol og murede pillen, hvor
den gamle havde siddet. Andreas Bildthugger med
fire mand fik kost i 11 dage (»Mad Øll och Seng
dag och Natt«), før der betaltes for en vogn, som
kørte ham tilbage til Odense.422 Jørgen Smed leverede 16 store og små ankre til stolen samt skruer
m.m. til at hænge døren i. Desuden anskaffedes
lås og nøgler til samme.18 Prædikestolen blev opsat på den anden pille i midtskibets sydside med
opgang fra søndre sideskib (jf. fig. 80 og 86). Den
blev betalt af de 300 rigsdaler, som rådmand Knud

Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter havde givet
for deres begravelsessted i koret (†muret begravelse nr. 1), og hvoraf en del blev brugt til betaling
for orglets staffering (s. 1014).423
1704/05 slog Mikkel Snedker en bogstol fast
på prædikestolen. En lav skammel i kurven, som
præsten kunne stå på, blev jævnlig udskiftet, og
1732 nævnes en ‘slagklap’, dvs. et klapsæde, som
var fastgjort på pillen inden i prædikestolen.18
1761 blev ‘opsatserne’, vel himlens topstykker, limet og forbedret, og låsen til døren repareret.77
Ved restaureringen 1833-35 udførte snedker Jens
Jørgensen to nye vindrueklaser med blade under
prædikestolen, og portalen blev omgjort med
»vundne«, dvs. snoede, søjler og en dør, som smeden lavede beslag til; formentlig som erstatning
af eksisterende led.84 1861 blev alle figurerne på
himlen taget ned, vasket og genopsat.84 Ved restaureringen 1870-71 blev kurven sænket, himlen
fjernet (jf. fig. 88-89), og snedker Andreas Andersen lavede en ny trappe til opgangen; efterfølgende
blev kurvens overkant betrukket med brunt plys
og bogstolen forgyldt.80 Himlen henstod i tårnet
til 1875, hvor den blev genopsat efter at være blevet istandsat af Andreas Andersen og renset, malet
og lakeret af maler Lind (jf. fig. 80 og 90);80 måske
kan prydgavlen med Skramslægtens våben være
flyttet fra himlen til døren ved denne lejlighed
(jf. ovf.). 1891 og 1923 udførtes nye drueklaser.424
Ved restaureringen 1971-72 blev prædikestolen
flyttet diagonalt et fag mod øst til sin nuværende
placering på den første pille i midtskibets nordside
med opgang fra nordre sideskib. Samtidig udførtes
en ny trappe og et supplerende opgangspanel.
†Prædikestol, før 1589.425 1640 omtales en lysearm på stolen (†lysearm nr. 1) samt en nøgle
til den; sidstnævnte opbevaredes hos klokkeren.29
Stolen var opsat på en af pillerne (jf. ovf.). 1655
blev den solgt til »Lauridtz Lauridtzen aff Odeuald« for 35 slettedaler og kom til »Odeualdtz«
Kirke.426
†Timeglas. 1) 1691, med to glas, det ene til en
hel, det andet til en halv time.18 2) 1704/05, indkøbt i København, med et, to, tre og fire kvarters gennemløb. Timeglasset afløste et ældre.18 3)
1742, med fire glas, indfattet i træværk og fæstnet
på en jernstang.18 1759 blev det repareret af sned-
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Fig. 141. Prædikestolsdør (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit door.

ker Martinus Schmidt med udskåret ‘pappapir’ og
forgyldt overalt. Halvanden måned senere måtte
papiret limes på igen, ‘da drengene havde afrevet
det’.77

†Prædikestolsbeklædninger og -omhæng. 1) 1700,
skænket af Apollonia Lund, enke efter borgmester Dines Lerche sammen med †alterklæde
nr. 3 og † messehagel nr. 4 ( jf. †glasmaleri(?)
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Fig. 142. Prædikestolens himmel (s. 991). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit canopy.

nr. 5, †muret begravelse nr. 14).292 Af grøn trip
(dvs. uldfløjl) med frynser. Dækkenet blev syet
af Hans Eilert Skrædder, Ingeborg Sykone leverede otte alen guldfrynser dertil, og Jørgen
Nielsens enke blev betalt for at brodere årstallene på med sølv.18 Kasseret 1833/34.18 2) 1740,
skænket af borgmester Bernt Holmsteds enke
Dorthea Marie Kryssing (jf. †muret begravelse
nr. 4), af rød fløjl med guldkniplinger og årstallet 1740.292 Bortsolgt 1877.18 3) 1775, givet af
en anonym, af grøn fløjl med guldkniplinger.18
Bortsolgt 1843.80 4) 1833-34, udført af tapetmager L. Dujardin, af rød fløjl med guldgaloner og
-frynser.80
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Stolestader (jf. fig. 39, 46-47 og 56), 1870-71, udført af snedker Andreas Andersen,401 af fyrretræ.
Endegavlene (109 cm høje) har kvartcirkulært
armlæn og tagformet afslutning foroven; ryggene
har tværrektangulære fyldinger. Opstillet i midtskibet i 2×16 rækker; hver side består af 20 lange
og korte bænke, idet nogle af rækkerne er delt i
to af pillerne eller afkortet af opgangen til prædikestolen. Oprindelig var nordre korsarm møbleret med lignende stader (jf. fig. 87).427 Bænkene
er malet lyst grå med en rød profil foroven; på
sæderne ligger røde hynder.
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De fire forreste stader var oprindelig udført
som dobbelte bænke med symmetrisk opbygget
gavlstykke med udsparet firpasmotiv og sæde på
hver side af en fælles ryg, uden tvivl af hensyn
til de forreste rækkers udsyn til prædikestolen (jf.
fig. 88). De blev ombygget ved restaureringen
1971-72.
Fra første færd var bænkene egetræsmalede.18
Ved restaureringen 1908-10 blev de malet med
mørk farve; gavlene fik foroven vekslende planteornamenter, udført af maler Jens Møller-Jensen
(jf. fig. 144).355
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†Stolestader. 1) Tidligst omtalt 1653, hvor nogle
af dem måtte repareres efter at være blevet ødelagt, da prædikestolen blev sat op (jf. s. 996).428
Stadernes udformning er ukendt, ud over en
oplysning om, at de var forsynet med døre med
lås og pyntet med ‘knapper’, hvoraf nogle 1671
måtte limes og sømmes fast.18 1659-60 blev antallet af stader tilsyneladende forøget, da en snedker fra »Morøe« modtog betaling for tre ugers
arbejde med at istandsætte stoleværket, ‘såvel nye
stole og bænke samt døre’, hvortil gik seks tylter
fyrretræ, mens Steffen Smed leverede hængsler

Fig. 143. Møbleringsplan for stolestader (s. 998). 1:300. Tegning af V. Tvede 1871. I NM. –
Furnishing plan for pews.
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til ti stole og reparerede otte stoledøre.18 1661
flyttede Ertmann Snedker nogle stole ved døbefonten,18 og 1667 manglede stolene i den nordre
gang ved fonten fem døre og to ‘mellemværk’,
i den søndre gang manglede to døre.160 1669
blev der muret under mandsstolene i sydsiden,
og fødderne blev repareret; til arbejdet anvendtes
mursten fra den nedbrudte kirke uden for byen,
d.e. †kapel (s.d.).18 Tilsvarende arbejder udførtes
jævnlig, bl.a. 1679 og 1690.18 1693 blev Hans
Jensen Maler betalt for at nummerere de 16 stole
i kirken, som kaldtes ‘pigernes stole’, dvs. stolene
langs nordvæggen.18 De mange begravelser under gulvet, som også strakte sig ind under stolestaderne, affødte gentagne arbejder, bl.a. 1695,
da Peter Snedker måtte reparere nogle stole, som
var blevet trådt i stykker den aften, stykmajor
von Gersdorf blev begravet (jf. †epitafium nr. 8,
†gravfaner nr. 3-4),18 og 1757, hvor to stole måtte
flyttes og genopsættes i forbindelse med madam
Bruuns begravelse (jf. †muret begravelse nr. 13).77
1701/02 gennemførtes en større reparation,
idet den nordlige række kvindestole og den sydlige række mandsstole fik nye fodstykker og en
del af dem desuden nyt gulv af brædder. Arbejdet blev udført af Mikkel Snedker og Christian
Sørensen Klejnsmed.18 Også pigestolene langs
nordvæggen blev istandsat, delvis bekostet af
de indbyggere, hvis piger benyttede stolene.18 I
1730’erne omtales klapsæder, monteret på nogle
af stolene og beregnet for fattige eller andre (jf.
†embedsstole ndf.).18 1739 bekostede en Wilhelm Jøranson yderligere seks sådanne, der blev
fastslået på kvindestolene.18
Revisionsbemærkningerne til regnskabet 1746/
47 påtalte, at mange stole stod ledige, idet borgerne foretrak at benytte sig af våbenhuset, gangene,
orgelpulpituret og lignende steder, hvor de ikke
skulle betale. Hertil svarede kirkeværgen, at ingen
ville fæste de stader, hvorfra man ikke kunne se
præsten på prædikestolen.429 1759 var der fortsat
uorden i, hvem der fæstede hvilke stolestader.20
Samme år foretog snedker Martinus Schmidt en
større renovering, hvor stolene blev rettet op, forsynet med nyt gulv, til dels udført af brædder fra
gamle stolesæder, og nye sæder; en enkelt mandsstol fik nyt rygpanel med et bogbræt på. Fire af

midtskibets kvindestole fik nye døre af egetræ
med to fyldinger; to andre fik døre, hvor de gamle
fyldinger, kelede lister og kapitæler blev genbrugt.
1761 blev stolenes låsetøj fornyet og istandsat.77
Den ældst kendte oversigt over stolestadernes
opstilling er fra 1766.430 Staderne var opstillet i
fem blokke. Mandsstolene omfattede en blok i
midtskibets sydside med 14 rækker og en tilsvarende langs kirkens sydvæg med 19 rækker.
Kvindestolene omfattede en blok i midtskibets
nordside med 16 rækker samt en blok nord for
denne, bredere end den første og 18 rækker
lang. Endelig var der langs nordvæggen opført
en blok med såkaldte pigestole, bestående af 13
rækker. Blokkene var i vestenden gennemskåret af en tværgang. Desuden fandtes der stole på
†pulpituret (s. 1011). Hovedtrækkene i opstillingen, der uden tvivl går tilbage til i hvert fald
anden halvdel af 1600-tallet,431 fremgår desuden
af fig. 86.
1815/16 gennemførtes endnu en omfattende
reparation af stolenes ben, gulv og underlag ved
snedker Reimar, og det følgende år blev alle låse
repareret af smed Jacob Jensen, så den samme
nøgle ikke kunne åbne alle døre.80 1824 blev
stiftsbygningskonduktør Johan Hanck bedt om at
levere udkast og tegninger til reparation af stole
og pulpitur.432 Projektet synes dog ikke gennemført, blot forsynede snedker Jens Jørgensen 1826
dørene med nye rammestykker og reparerede låsene.84 I forbindelse med renoveringen 1833-35
blev staderne nedbrudt.84
2) 1833-34, opført af snedker Jens Jørgensen,
formentlig efter tegning af J. P. Jacobsen.281 Alle
ydersider udførtes af nye materialer, mens materialer fra de nedbrudte stolestader genanvendtes
til det indre. De i alt 70 stolestader blev malet
hvide med forgyldning af maler Strange.433 Opstillingen fremgår af fig. 36a.434 Mandsstolene omfattede to sammenstillede blokke med indgang
fra midtskibet og søndre sideskib af henholdsvis
Fig. 144. Indre set mod sydøst med stolestader fra
1870-71, udsmykket af maler Jens Møller-Jensen (s.
998). Foto Kristian Hude 1910. I NM. – Interior looking
south east with pews from 1870-71, decorated by the painter
Jens Møller-Jensen.
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17 og 16 rækker, idet et stade i sydrækken var
erstattet af opgangen til prædikestolen. Kvindestolene bestod af en blok i midtskibet med 17
rækker. Hertil sluttede sig på nordsiden fire tværvendte blokke med hver fem rækker. Den østligste af disse var såkaldte familiestole for begge
køn, de to næste var forbeholdt kvinder, mens
den vestligste var for Hjulbys fattige.166 Desuden
fandtes stole på pulpituret (jf. s. 1011), og i Skt.
Gertruds Kapel indrettedes stole til garnisonen
og bænke til slaverne (jf. ndf. nr. 16 og 21), adskilt
af en skillevæg.84
De nyopførte stolestader blev bortfæstet ved en
auktion 1835.435 1854 blev antallet forøget med
fire til i alt 74, vistnok i form af ombyggede og

nymalede tidligere slavestole (jf. ndf.),436 der blev
anbragt i forlængelse af de tværvendte stoleblokke, henholdsvis en familiestol, to kvindestole og
en for menigheden fra Hjulby; den første blev
forbeholdt kapellanen og kateketen.435 1858 blev
stolestadernes gavle udsmykket i nygotisk stil efter tegning af C. A. Møller (84 stk.) (fig. 145),
egetræsmalet og nummereret med indvendige,
malede numre. Arbejdet udførtes af snedker L.
Wichmann og maler Iversen.437 Desuden anskaffedes lysearme til montering på gavlene.18 1862
ophørte udlejningen af stolestaderne, dørenes
nøglehuller blev fyldt ud og de gamle låse erstattet af vridere og smæklåse.80 Stolene blev nedtaget ved restaureringen 1870-71.

Fig. 145. Nygotisk dekoration til stolestadegavle (s. 1000). 1:50. Tegning af C. A.
Møller 1856. I NLA. – Neo-Gothic decoration for pew gables.
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†Dronningestol. Omtalt 1670, da et barn blev
begravet ‘mellem koret og pillen ved dronningestolen imod den nordre kvindegang’; altså formentlig det første stade i midtskibets kvinderække.438 En kongestol, vel tilsvarende placeret som
den forreste i midtskibets mandsrække, nævnes
ikke specifikt (jf. f.eks. Odense Skt. Knuds (DK
Odense 583 og 589); dog havde den kongelige
lensmand (før 1660) og personalet på Nyborg
Slot i 1660-70’erne råderet over nogle stole i
kirken (jf. ndf. nr. 1).
Som i andre købstadskirker indgik der en række forskellige †embedsstole og stole, forbeholdt
særlige grupper inden for menigheden, i stoleværket. Blandt disse var pladser for kongehuset
(jf. ovf.) og lensmanden, for medlemmer af byens
styre, for militæret, for skolens og kirkens personale og for fjerntboende sognefolk mv. Stolene
er i det følgende beskrevet hierarkisk. Da kirkens
regnskaber kun rummer sparsomme oplysninger
om stolenes placering, kan det ikke udelukkes, at
nogle af dem kan være identiske.439 1) Lensmandens stol, omtalt 1655, placeret nær syddøren, dvs.
forrest i mandsstolene (jf. også ovf.).18 Muligvis
identisk med slottets stole, omtalt 1668, da der blev
lagt et fodstykke i dem,18 og med ‘lensherrens tjeners stol’, omtalt 1673, da Ertmann Snedker forsynede den med nye sæder.18 2) Amtmandens hustrus
stol, omtalt 1700. Formentlig blandt de forreste
i midtskibets kvindestole.440 3) Præsidentens stol,
omtalt 1671, da der blev sat hængsler på døren,
og 1672/73, da der blev lagt en måtte i den.18 4)
Borgmesterens stol, omtalt 1675, da der blev lagt en
måtte i den.18 5) Rådmændenes stol, omtalt 1759
i forbindelse med en reparation. I midtskibets
mandsstole.441 Måske identisk med øvrighedens
stol, omtalt 1765, i midtskibet.18 6) Rektors stol,
omtalt 1692 i forbindelse med en reparation.18
1788 var stolen meget forfalden og blev repareret
på brystværket (da betegnet ‘mesterlektiens stol’
(d.e. latinskolens øverste klasse)).18 7) Hørerens stol,
omtalt fra 1654, da den blev repareret af Christen
Snedker.18 1788 var stolen meget forfalden og
blev repareret på brystværket.18 I eller ved koret;
måske identisk med den stol i korets sydside, der
ses på fig. 86.442 8) Latinskolens, siden Realskolens
stol, indrettet i midtskibets mandsstole nr. 9-10.
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1854 blev nr. 10 pga. pladsmangel i kirken udlejet
til almindelige borgere; 1859 besluttedes det at
flytte disse til nr. 9 og i stedet sammenlægge de
to stole nr. 10 og nr. 25 til en lang stol, som Real
skolen kunne benytte.443 Snedker L. Wichmann
omdannede skillerummet mellem de to stole til
en dør.80 9) Klokkerens stol, kun omtalt 1701/02
i forbindelse med en reparation. I koret.444 10)
Skipperstolen eller skibsfolkenes stol, omtalt 1682
og 1702. Stolen var placeret ved den mellemste
gang i nordsiden under vestvinduet.18 11) Kommandanten (ved Nyborg Fæstning)s stol, omtalt efter
1640, placeret som en af de forreste i midtskibets mandsstole.258 12) Kommandantens hustrus
stol, omtalt 1700, formentlig blandt de forreste i
midtskibets kvindestole.18 13) Kaptajnernes kvinders stol, omtalt 1669, da der blev anskaffet en lås
til den; beskrevet som lang.445 14) Officersstolen,
indrettet 1692, da den første stol på pulpituret ‘på
den vestre rad’ blev adskilt med en låge og forbeholdt en gruppe officerer (jf. s. 1011).18 Nævnes
endnu 1733. 15) Officerskonernes stol, omtalt 1683,
da der blev lavet en krog til døren.18 1759 blev
stolens gulv repareret, og den fik en ny dør af
egetræ med to fyldinger. Indrettet i midtskibets
kvindestole.77 16) Garnisonens stole, bestående af
12 bænke, anskaffet 1768.446 1813/14 var antallet øget til 14.18 1833-34 indrettedes nye siddepladser for garnisonen i Skt. Gertruds Kapel i
form af ti stolestader,18 og 1843 udførte snedker
L. Wichmann fire militære bænke, som blev placeret under pulpituret. Bænkene var malet perlefarvede og forsynet med indskrift. 294 1854/55
blev militærstolene hensat i kirkens gange og
1871 bortsolgt.158 17) Hjulby mands- og kvindestole.
Omtalt fra 1654, da de blev repareret af Christen
Snedker,18 men formentlig etableret i forbindelse
med sammenlægningen af menighederne 1555
eller snarest derefter (jf. s. 826). 1794 blev en af
mandsstolene forsynet med en ny dør med lås.77
Af stolestadeprotokollen 1766 fremgår, at række
14-19 i søndre sideskibs mandsstole samt række
14-15 i den mellemste række kvindestole var forbeholdt menighedens medlemmer fra Hjulby.447
Efter nyopstillingen af stolestaderne 1834 var den
vestligste af de tværvendte stoleblokke i nordsiden forbeholdt ‘Hjulby fattige’ (jf. ovf.);448 af en
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stolestadeoversigt fra 1841 fremgår desuden, at de
fire vestligste mandsstole ligeledes var for »Hjulbyerne«.447 18) Sprogø kvinders stolestade, omtalt
1656.449 19) Fattigstole, omtalt fra 1732/33, i form
af seks slagklapper, der var fastslået på midtskibets kvindestole.18 1739 blev antallet fordoblet.18
20) Natmandsstole, omtalt fra 1732/33, i form af
to, siden tre slagklapper, der var slået fast på den
forreste kvindestol i den mellemste række, samt
en krydsbænk bag barnestolen (ndf.).18 21) Slavestolene, indrettet 1720 i Skt. Gertruds Kapel.450
1788 forsynede snedker Jens Truelsen en af dem
med tre nye ben.18 1813 var der tre slavestole i
kirken.18 1833-34 indrettedes ti nye slavestole i
en afskildret del af kapellet; 1854 blev bænkene
hensat i nordre sideskib og deres funktion nedlagt.451 Bortsolgt 1871.18
Præstestol og degnestol, 1991, to armstole af bøg
med flettet sæde.244 I koret.
†Skriftestole. 1) En skriftestol omtales tidligst i
embedsbogen fra 1650. Det påtales, at der har været uro i kirken, idet nogle personer, som skulle til
skrifte, pludselig i hobetal var gået op i koret og
var blevet stående lige ved skriftestolen til gene
for både præsten og den skriftende, eller de havde
trængtes om hvem, der kunne komme til først,
‘mere af uskikkelighed end af gudelig attrå’.29
Stolen var indrettet med to sæder, et til præsten
og et, som ‘kommunikanterne sidder på, når de
bliver absolveret’.18 2) Omtalt 1685 og 1690 sammen med nr. 1 (hhv. betegnet ‘præstens stol’ og
‘skriftestolen’).18 1693 modtog Mikkel Snedker
betaling for at opsætte en skriftestol med dør og
sæder ved alteret, antagelig blot en nyopstilling af
denne eller nr. 1. Samtidig fik Hans Jensen Maler betaling for at male de to skriftestole.18 3-4)
1744, hhv. skænket af borgmester Anders Larsen
(jf. †lukket stol nr. 2, mindetavle nr. 22, †muret
begravelse nr. 13), beregnet til sognepræsten og
forsynet med grønne gardiner og to løse skamler, og af en anonym, beregnet for kapellanen.18
1747 udførte snedker Matthias Schmidt fire nye
skamler til skriftestolene, og sadelmager Baltazar
Jensen betrak dem med læder.18 Stolene, der var
placeret på hver side af alteret (jf. fig. 86), fandtes endnu 1819,84 men blev nedtaget senest 1822,
hvor der anvendtes 500 mursten til at ‘tilmure

pillerne i kirkens østende, hvor der var hugget til
de gamle skriftestole’.452 Jf. også †særlige rumind
retninger nr. 1.
†Degnestole. 1) 1835, en bænk, udført af snedker Jens Jørgensen, i koret.84 2) 1858, i koret (en
bænk).18
†Barnestole. 1) Omtalt 1672, da Jens Bull Snedker blev betalt for at flytte den og forsyne den
med ny bund, dør og sæder.453 To gravsten, der
stod op ad væggen der, hvor stolen skulle stå,
måtte flyttes. 2) 1679, af egetræ. Efter de anvendte
materialer at dømme en lukket stol, pyntet med
flammelister og knapper. Stolen blev stafferet af
Hans Maler, og Mathias Buxslager leverede lås og
hængsler til den.18 Nøglen opbevaredes hos klokkeren.18 Barnestolen stod i korets nordfag tæt ved
dåbsaflukket (jf. fig. 86).454 3) 1828 anskaffedes en
ny ‘døbestol’, forsynet med lås.84
†Lukkede stole. 1699 omtales en enkelt lukket
stol.18 I løbet af 1700-tallet indrettedes adskillige
lukkede stole, således at den samlede bestand i
1780’erne synes at have omfattet i hvert fald 17
stole. De lukkede stole var placeret i sideskibenes stolerækker, under orglet og på pulpituret (s.
1011), jf. også fig. 86, hvor adskillige sådanne er
indtegnet. Oplysninger om de lukkede stole findes fortrinsvis i en protokol over gravsteder påbegyndt 1747 og i en stolestadebog påbegyndt
1766.455 Det er dog vanskeligt at fastslå stolenes
præcise placering i kirken, ligesom det oftest er
umuligt at afgøre, hvornår de enkelte stole blev
indrettet, endsige hvem der var bygherre. I det
følgende omtales de lukkede stole, hvis beliggenhed kan fastslås med nogenlunde sikkerhed. Lukkede stole, der alene kendes gennem navnet på en
fæster, er udeladt, idet de formentlig er identiske
med nogle af førstnævnte. Stolene beskrives kronologisk efter det år, de første gang omtales i gravstedsprotokollen (nr. 1 dog i regnskaberne); flere
af dem synes dog indrettet tidligere.456 De lukkede
stole på pulpituret beskrives under dette (s. 1011).
1)1699, indrettet af justitsråd Claus Rasch til
Raschenberg af to små pigestole, dvs. i stolerækken langs kirkens nordvæg (jf. †særlige rumindretninger nr. 1, †epitafium nr. 5, gravsten nr. 20,
†muret begravelse nr. 5).457 Det kan ikke udelukkes, at denne er identisk med en af nedennævnte.
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2) Omtalt 1762, beliggende inden for den nordre kirkedør, dvs. i vestenden, ved opgangen til
pulpituret med indgang ved pillen, ca. 196 cm
lang, 192 cm bred. Stolen var fæstet til borgmester Anders Larsen og hustru Cicilia Friborg
(jf. †skriftestol nr. 3, mindetavle nr. 22, †muret
begravelse nr. 13), fra 1762 til sognepræst Peder
Schonning og hustru Anna Elisabeth (jf. *maleri
nr. 6, gravflise nr. 28).458
3) Omtalt 1769/70, placeret lige inden for den
nordre kirkedør på venstre hånd. 1770 fæstede
apoteker Johan Rieffesthal stolen og lod den
reparere og udvide med pigestolene nr. 1-2 (jf.
mindetavle nr. 24, †muret begravelse nr. 20).459
4) 1774, indrettet af mønsterskriver Claus Aagesen i den vestlige del af kirken. Stolen havde
gitterværk foroven og var malet okkergul (jf.
†gravsten nr. 63).460
5) 1778, opført af købmand Peder Andersen
i pigestolene nr. 7-9, dvs. ved kirkens nordvæg.
Stolen målte ca. 210 cm i længden, 172 cm i
bredden.461
6) 1780, opført på kirkens bekostning af snedker Jens Truelsen som ‘en smuk lukket stol’ i
pigestolene i nordre sideskib. Stolen havde tre
vinduesrammer med ruder. Den blev malet med
lys perlefarve og fæstet til generalinde Catharine
Christine Brüggemann Scheel.462
7) Omtalt 1782, opsat vestligt i kirken ved
nordvæggen. Den var fæstet til Edel Møller, efter
hendes død 1782 til Rasmus Møller.463
8) Omtalt 1782, placeret bag kirkedøren under orgelpulpituret på nordsiden med indgang
fra våbenhuset gennem tårndøren. Fæstet til ingeniørofficer Dines Lemming (jf. †gravsten nr.
64, †muret begravelse nr. 6 med †kisteplade nr.
2), ved dennes død 1782 til magister og rektor
Tornøe.464
9) 1783 fæstede stadskæmner Eiler Christian
Kieler den åbne mandsstol nr. 1 i kirkens sydside
og lod den ombygge til en lukket stol.465
10) Omtalt 1784. En lukket stol lige inden for
den nordre kirkedør mellem de to første piller,
indrettet af kirurg Thomas Holm og købmand
Peder Andersen Krøl (jf. *(†)kirkegårdsmonument nr. 4).466 Efter sidstnævntes død 1784 blev
halvdelen af stolen fæstet til jomfru Jørgensen.467
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11) 1785, opført af kancelliråd Stout og amtsforvalter Peder Nissen Halck i mandsstolene i
søndre sideskib ved Skt. Gertruds Kapel (jf. †pengebøsse nr. 4). Stolen målte ca. 212 cm i længden,
188 cm i bredden.468
12) Omtalt 1802, beliggende inden for den
nordre kirkedør på venstre hånd ved stol nr. 10 i
den mellemste række kvindestole. Stolen var fæstet til madam Aarslev, fra 1802 til strømtoldinspektør Leschly.469
13) Omtalt 1802, beliggende lige inden for den
nordre kirkedør på venstre hånd ved stol nr. 8 i
den mellemste række kvindestole. 1802 blev den
fæstet til købmand Beck.469
I regnskaberne omtales desuden følgende lukkede stole, hvoraf nogle kan være identiske med
ovennævnte: 1) 1717, under orglet, fæstet af
kommerceråd Baggesen.18 2) 1732, ‘bag den store
kirkedør’, dvs. i vestenden, fæstet af borgmester
Hans Pedersen Holmer (jf. †glasmaleri(?) nr. 4,
gravsten nr. 24, †muret begravelse nr. 7). På stolen var fastslået to klapsæder. 1743 blev stolen
fæstet af kammerråd Rasmus Poulsen Boesen (jf.
†dørfløj nr. 2, mindetavle nr. 23, gravsten nr. 21,
†muret begravelse nr. 18).18 3) 1734, opført af
købmand Jens Jensen. Uvis placering.18 4) 1752,
opført til major Mogens Rosenkrands, placeret,
‘hvor der før stod en gammel stol’.470
I begyndelsen af 1800-tallet blev der gradvis
færre lukkede stole i kirken. 1826 omtales kun
14 stole, hvoraf de to var placeret på pulpituret,84
1832 bortsolgtes træ fra en lukket stol sammen
med træværket fra †orgel nr. 2,18 og 1833 fandtes
11 lukkede stole i kirken;84 disse blev nedbrudt
ved restaureringen 1833-35.471
Løse stole. Kirken rummer ca. 150 nyere stole af
bøg med flettede sæder, som er opstillet i koret,
langs sideskibenes vægge, i søndre korsarm og i
vestenden. Endvidere et antal stabelstole af bøg,
hensat i nordre korsarm.
†Løse stole. 1) 1861, leveret af snedker N. Nielsen. 30 stole af poleret bøgetræ med rørflettede
sæder.90 2) 1869/70, leveret af snedker C. Hansen. 3 rundryggede stole af poleret bøg med fletsæde.80 3) 1872, leveret af P. C. Nielsen. 50 stole
af bøgetræ med rørsæder.80 Stolene placeredes i
søndre korsarm samt i korets nordfag.472
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Fig. 146. Bord til degnen, 1834, med figurer fra (†)kor
gitter fra 1655 (s. 1006). Foto Kristian Hude 1910.
I NM. – Table for parish clerk, 1834, with figures from
(†)rood screen from 1655.

*Bænk, 1908-10, med krydsryg, hvidmalet.
Bæn
ken var sammen med et antal tilsvarende
†bænke opstillet langs sideskibenes vægge, i vest
enden og i søndre korsarm. Bænken opbevares i
præstegårdens kælder.
Blandt †bænke kan nævnes: 1) 1654, udført
af Christen Snedker. To lange skamler, beregnet
for eleverne i den danske skole.18 2) 1672, udført af snedker Jens Bull. To ‘slagstole’ (antagelig
klapstole), en på hver side af kordøren.18 3) Omtalt fra 1732/33, tre bænke til disciplene, i koret.
1853 blev de ombygget til én.18 4) Omtalt fra
1732/33, syv bænke, der kunne slås op. De seks
stod i korsgangen, den syvende i våbenhuset.18 5)
Ved restaureringen 1833-35 opsattes løse bænke i
sideskibene.84 6) 1858, udført af snedker L.Wichmann og egetræsmalet.80 Beregnet for disciplene

og opsat i koret. 7) 1908-10, et antal bænke, svarende til *bænk ovf.
Blandt †borde kan nævnes: 1) (Fig. 146), 1834,
et offer- eller degnebord, båret af tre figurer fra
(†)korgitter (jf. s. 988); bronzeret. I koret. 2-3)
(Fig. 47), 1834, til at sætte pengebøsser på, hvert
bord var båret af en figur fra (†)korgitter (jf. s.
988); bronzeret. Opstillet på hver side af indgangsdøren under orgelpulpituret (jf. fig. 89). 4)
1835, leveret af snedker Jens Jørgensen, et rundt
bord på løvefod.84
†Særlige rumindretninger. 1) †Sakristiet var indrettet i kirkens sydøsthjørne i †gravkapel nr. 1,
afskildret fra koret og sideskibet ved gitre (jf. s.
1156 og fig. 86). 1683 blev det møbleret med et
ovalt bord af fyrretræ på krydsfod, »som staar paa
det sted, hvor fremede bliver tillat at Prædicke
(Indgaaer)«,473 en rød stol hvortil en hynde med
frynser, der var foræret af Claus Rasch til Raschenborg (jf. †lukket stol nr. 1, †epitafium nr. 5,
gravsten nr. 20, †muret begravelse nr. 5), samt blå
gardiner til at hænge for »same Sted«.474 1701/02
anskaffedes en sortmalet bænk med skuffe under, som kasseredes 1824; 1804 leverede snedker
Jacob Jørgensen syv bænke og et bord til sakristiet.18 Ved restaureringen 1833-35 blev rummet
møbleret med en skindbetrukket armstol til præsten og seks nye bænke, udført af snedker Jens
Jørgensen.80 1858 blev bænkene egetræsmalet.84
Rummet betegnedes i anden halvdel af århundredet ‘skriftestolen’. Efter restaureringen 187071 blev det afskærmet med forhæng af stof.84 Jf.
også †gitre s. 1010.
2) †Slavernes lokale, indrettet 1833-35 i den
vestlige del af Skt. Gertruds Kapel og møbleret
med bænke. En gitterdør, der hidtil havde siddet
for indgangen til kapellet, blev opsat som skillerum mellem slavernes og garnisonens stole (jf.
†embedsstole ovf. og †dørfløj nr. 2).
3) †Præsteværelse, indrettet 1910 bag alteret
(nordsiden) og møbleret med skab, lukket servante og en lænestol.85
4) †Kantorværelse, indrettet 1910 bag alteret
(sydsiden) og møbleret med skab, bord, kurvestol
og servantestativ.85
Fragment, muligvis af stolegavl (fig. 340), o. 15501650(?), af træ, 51 cm langt, 26 cm højt, 2,8 cm
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dybt. En halvcirkulær skive, der er ret afskåret foroven og forneden samt affaset på bagsiden langs
buekanten. På forsiden er udhugget to kvartrosetter, som dele af en stiliseret muslingeskal, og
tre små cirkler. Bunden er rødmalet, rosetternes
blade skiftevis hvide, gule og blå, kantstriben og
de små cirkler er forgyldte. Fragmentet kan have
udgjort topstykket på en †stolegavl, om end dette
i givet fald har været ganske bredt. Nu ophængt
ved trappen til orglet.
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Pengebeholdere
†Pengeblokke. 1) Omtalt 1640, ‘de fattiges blokke’,29 beslået med jern.18 Af regnskabet 1746/47
fremgår, at der var tale om en dobbelt pengeblok
med to rum ved siden af hinanden, som på dette
tidspunkt benyttedes til indsamling af almisser til
hhv. kirken og de fattige.18 1640 var de fire hængelåse, som blokken var lukket med, brudt op,29
og siden anskaffedes jævnlig nye låse og nøgler.

kister og skabe
†Kister. 1) Omtalt 1640, af eg, jernbeslået og forsynet med lås, sortmalet. Brugt til opbevaring af
alterklæderne; efter anskaffelsen af †skab nr. 1 anvendt til gammelt altertøj.18 I koret; 1746/47 ved
fonten.18 2) Omtalt 1640, en ‘otting’, dvs. med
et rummål på 1/8 tønde. I kisten fandtes en æske
til oblater.29 3) 1746/47, jernbeslået, i sakristiet.18
Bortkommet 1821.84
†Æske, 1686, af træ, stor, benyttet til opbevaring af lageret af oblater.475
†Skabe. 1) 1695, udført af Mikkel Snedker, forsynet med lås, malet brunt af Hans Maler. Benyttet til opbevaring af altertøj. 1701/02 udførte
Mikkel Snedker en skuffe af fyrretræ til skabet,
som skulle bruges til at lægge det nye altertøj
i (dvs. †alterklæde nr. 3 og †messehagel nr. 4,
skænket til kirken året forinden).18 Formentlig
dette, der blev solgt 1873/74.18 I koret.
2) 1789, udført af snedker Jens Torp. Af fyrretræ, ‘gjort som et bord til at trække ud’, med
to døre og seks indvendige rum, det ene med
en aflåselig klap for. Forsynet med lås og malet
mahognifarvet. Benyttet til opbevaring af kirkens
protokoller m.m.20 1833 stod skabet hos kirkeværgen.18
3) 1843, udført af snedker L.Wichmann, et lille
skab bag alteret. Skabet blev senest 1862 erstattet
af eller omdannet til to små skabe.294
4) 1868, nodeskab, udført af snedker Schmidt
‘efter tegning’, med to små låger i underdelen og
to større i overdelen, kelede fodstykker og profilerede gesimser. Skabet stod hos kirkesangeren,
fra 1876 i borgerskolen.84 1889 blev skabet egetræsmalet.84

Fig. 147. Evangelisten Lukas. Figur nr. 2 fra (†)korgitter 1655, anvendt som støtte for en pengebøsse (s.
1006). Foto Kristian Hude 1910. I NM. – Luke the
Evangelist. Figure no. 2 from (†)rood screen 1655, used as a
support for a poor box.
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Fig. 148. Pengebøsse, efter 1912 (s. 1008). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Poor box, after 1912.

1692 leverede Mathias Buxslager en ny lås, da
den gamle var ødelagt af ‘tyvagtige mennesker’.18
1746 stod blokken ved den første pille inden for
norddøren, dvs. i vestenden af det nordligste sideskib. Solgt 1833.18
2) 1782, udført af snedker Jørgen Jensen, af
egetræ, til opbevaring af de indsamlede tavlepenge.18 Blokken blev beslået med jern af klejnsmed
Rasmus Andersen og malet og forsynet med inskription af maler Borch.
3-4) 1833, af egetræ og beslået med jernbånd.
Udført ‘som piedestaler med skuffer’, den ene til
kirken, den anden til de fattige.80 1857 var blokken til kirken lukket af, og 1859 noteredes, at
ingen af blokkene var i brug.18 Bortsolgt 1874.18
Pengebøsser. 1) (Fig. 148), efter 1912, af træ, rødmalet med gyldne detaljer. Cirkulær med pengetragt foroven, hængslet forneden. På forsiden:
»LYM« (Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission);476 langs randen »Ageren er verden« samt
Kristusmonogram, alt med gyldne versaler (jf. til-

svarende bøsse i Horsens Klosterkirke (DK Århus
5870)). Ophængt på vestvæggen i tårnrummet.
2) Nyere, af træ, firkantet med pengesprække foroven. I tårnrummet, øst for norddøren.
†Pengebøsser. 1-3) Omtalt 1746/47, brugt til
kollekter ved kirkedøren.18 1837 nævnes, at de
to var forsynet med lås.18 4) 1789, skænket af
amtsforvalter Peder Nissen Halch (jf. †lukket stol
nr. 11).18 Formentlig identisk med den messingbøsse med jernbeslag, der 1824 angives at være
bortstjålet ‘under krigen’, dvs. Napoleonskrigene,
hvor spanske hjælpetropper 1808 var indkvarteret i Nyborg.84 5-6) 1856/57, tilsyneladende en
nyanskaffelse, til indsamling til de fattiges kasse,
forsynet med lås og nøgle.18 Vel disse, der 1871
blev malet og forsynet med en påskrift.84
†Pengetavler. 1-3) Omtalt 1667 og betegnet
som nye; to af dem var forsynet med en klokke.18
4) En ny tavle til skolen er omtalt 1732. Forsynet
med to låse, hvis nøgler fandtes hos hhv. rektor
og fattigkassereren.18 1746 præciseredes, at den
ene tavle var til kirken, den anden til de fattige
(begge var forsynet med en klokke), den tredje
til Helsingør Skole og den fjerde til Latinskolen
og Den danske Skole.477 1834 blev en af de klokkeløse tavler solgt.18 5-8) 1827, udført af snedker J. Jørgensen, malet og forsynet med lås. De to
havde klokker.80 9) 1854/55, udført af snedker L.
Wichmann til brug ved aftensangstjenesten, forsynet med messingkapsel, skuffe og skilt.80
†Klingpunge. 1-2) Omtalt 1640, af grønt fløjl
med langt, drejet skaft og en lille klokke.29 1791
blev den ene solgt som ubrugelig.478
Dørfløje og pulpiturer m.m.
Dørfløje. De udvendige dørfløje stammer fra restaureringen 1870-71; de har dørgreb af messing. 1-2)
Enkeltfløje, beslået med brædder i opadspidsende
kileform på ydersiden og tre fyldinger på indersiden. Ydersiden er malet mørkebrun, indersiden
lysegrå. I syd- og norddøren. 3-4) Dobbeltfløje,
leveret af snedker Andreas Andersen.18 Ydersiden
er foroven og forneden beslået med jernbånd, der
løber ud i blomster, indersiden er forstærket med
krydslagte bjælker.Ydersiden sortmalet, indersiden
lysegrå. 1874 blev fløjene malet egetræsfarvede og
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Fig. 149. Indre set mod vest, efter 1910. I NM. – Interior looking west, after 1910.

Danmarks Kirker, Svendborg
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beslagene sølvbronzerede.84 I tårnets portåbninger mod syd og nord. Indvendige: Alle indvendige
dørfløje er 2007 malet lysegrå, svarende til den
oprindelige farve; tidligere var de egetræsmalede. Dørgreb af messing. 1-2) Dobbeltfløje, hver
fløj med to fyldinger. For syd- og norddøren. 3)
(Jf. fig. 39 og 89), 1833-34, omdannet i nygotisk
stil 1858 efter tegning af C. A. Møller (fig. 150).
Dobbeltfløj, hver fløj har på den østvendte side
tre fyldinger med nygotisk ornamentik under en
fælles overligger med udskårne firpas. Oprindelig
kronet af et gipsrelief i spidsbuet ramme (*relief
s. 1027), som blev borttaget ved restaureringen
1971-72 (dele af rammen opbevares i tårnet). Fløjene blev malet i forskellige ‘stenfarver’; 1858 blev
de egetræsådret.84 Indsat i nyere, profileret gerigt
østligst i åbningen mellem skibet og tårnet un-

Fig. 150. Nygotisk dekoration til dørfløj (s. 1010). 1:50.
Tegning af C. A. Møller 1856. I NLA. – Neo-Gothic
decoration for door wing.

der orgelpulpituret. 4) Dobbeltfløj, hver fløj har
tre spidsryggede fyldinger på begge sider. Indsat
i portalformet gerigt vestligst i åbningen mellem
tårnet og skibet under orgelpulpituret. 5-8) Enkeltfløje med fyldinger, i tårnrummet.
Blandt de †dørfløje kan nævnes: 1) 1691, udført af Mikkel Snedker og beslået af Laue Kleinsmed, indsat i den nye dør i koret (jf. s. 904).18
2) 1720, bekostet af borgmester Peder Sørensen,
tolder Rasmus Poulsen Boesen, vejer og måler
Niels Hendrichsens enke og toldinspektør Jørgen Bruun. To gitterdøre af træ, forsynet med givernes ‘navne og stamtavler’, og indsat i åbningen
mellem søndre sideskib og Skt. Gertruds Kapel
(jf. fig. 86), hvor giverne havde deres begravelser (†muret begravelse nr. 16-19) (jf. også †glasmaleri(?) nr. 9-10, sygesæt nr. 1, †lukket stol s.
1006, mindetavle nr. 20, 21 og 23, gravsten nr.
21).479 1833-35 blev fløjene anvendt som skillerum i kapellet mellem slavernes og garnisonens
stole (jf. s. 1003).480 Da kapellet blev nedbrudt
1870-71, blev dørene hensat til opbevaring i tårnets mellemste etage, hvorpå de angivelig blev
savet i stykker og brændt af en kirkeværge.481 3)
1766, udført af snedker Jens Torp og malet af maler Borch, indsat i syddøren.18 4-10) 1833-34 fornyedes dørfløjene. Bl.a. udførtes tre dobbeltfløje
af pommersk fyr med vinduer over til tårnrummet (jf. fig. 36c og e), to enkeltfløje til sakristiet
og to glatte fløje til ‘slavernes lokale’ (d.e. i Skt.
Gertruds Kapel, jf. også †særlige rumindretninger
nr. 2). 1858 blev dørene i tårnrummet egetræsmalet.84 Over indgangsdøren fandtes en indskrift
med 31 forgyldte bogstaver.84
†Vindfang, 1669, udført af snedker Jens Jørgensen. Af fyrretræ, opsat for den nordre kirkedør.
Samtidig fik Hans Rasmussen Maler fra Odense
betaling for at male to vindfang med grå oliefarve;482 formentlig har der også været et vindfang
ved syddøren (jf. fig. 86). 1761 satte snedker Martinus Schmidt lister på begge sider af vindfanget
samt oven på det.77
†Gitre og skillerum. 1) 1720 var der trægitre for
den østlige og vestlige åbning til Skt. Gertruds
Kapel.483 2-5) Ved restaureringen 1833-35 opsattes en bræddeskillevæg for den midterste åbning
mellem Skt. Gertruds Kapel og søndre sideskib,
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en stor stakitdør i ‘plankeskillerum’ med trappe
for ‘de åbne begravelser’ (d.e. †gravkapel nr. 2), et
træskillerum med dør og trappe for sakristiet og
et for dåben.484 6-8) (Fig. 151, jf. også fig. 36g),
1858, udført af snedker L. Wichmann efter tegning af arkitekt C. A. Møller. I nygotisk stil med
stavværksarkader med en stor roset foroven, adskilt af spinkle pilastre og kronet af krabbeblade
og fialer. Egetræsådrede. De tre panelgitre opsattes mellem pillerne mellem 1. og 2. fag for indgangen til de to nordlige korfag (†gravkapel nr.
2 og det tidligere dåbsaflukke, der var omdannet
til rum for varmeanlægget (jf. s. 942)) og det sydlige korfag (sakristiet eller skriftestolen), gennem
først- og sidstnævnte var indgang. Gitrene blev
nedtaget ved restaureringen 1870-71.404
†Pulpiturer. 1) 1691. Da Karen Rasmusdatter,
enke efter Claus Skipper, dette år blev begravet i
kirken, modtog præsten 100 rigsdaler, som skulle
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bruges til at bygge et pulpitur (jf. †gravsten nr.
15).18 Pulpituret blev opført i nordsiden over den
mellemste række kvindestole med opgang ad en
trappe i øst ved den første pille og en trappe i
vest ved den næstsidste pille i rækken (jf. fig. 86).
En nøgle til pulpituret fandtes hos klokkeren.18
1692 blev den første stol ‘på den vestre rad’ adskilt fra de øvrige med en låge og forbeholdt officerer (jf. †embedsstole s. 1003).18 I anden halvdel af 1700-tallet synes pulpituret at have været
indrettet med i hvert fald tre lukkede stole mod
øst, vistnok følgende:485 1) Omtalt 1764, vist den
østligste stol på pulpituret (‘mellem de to piller i den mellemste række kvindestole, over for
magister Svanes lukkede stol’). Stolen målte ca.
219×329 cm, og der må have været opgang til
den fra den østlige pille ved barnestolen. Den
var fæstet til Jens Larsen og hustru Margrethe
Pedersdatter (†jordfæstebegravelse nr. 2),486 fra

Fig. 151. †Gitre nr. 6-8, 1858, opsat for korets nord- og sydfag (s. 1011). 1:50.Tegning af C. A. Møller 1856. I NLA.
– †Screens nos. 6-8, 1858, set up at north and south bay of chancel.
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1764 til Niels Boyesen og hustru Anna Bertelsdatter, og fra 1781 til toldinspektør Jens Svitzer
og hustru Anna (jf. kirkegårdsmonument nr. 9 og
14).487 2) Omtalt 1764, vist den midterste af de
lukkede stole på pulpituret. Stolen var fæstet til
magister Hans Svane (jf. †muret begravelse nr.
15),488 fra 1775 til Christiane Lovise Rolff.489 3)
Omtalt 1768, den vestligste af de lukkede stole
på pulpituret (‘mellem magister Svanes lukkede
stol og det almindelige pulpitur’). Fæstet til Bo
Boyesen,490 fra 1768 til sønnen Søren Boyesen (jf.
†muret begravelse nr. 11), der 1775 afstod den til
kirken.491
Mod vest var almindelige stolestader; 1767 blev
fem af disse istandsat af Martinus Snedker.18 1824
blev Johan Hanck bedt om tegning til en reparation af stole og pulpitur (jf. s. 1000), der dog ikke
synes gennemført.492 1826 omtales to lukkede
stole på pulpituret;84 1827 nedtog snedker Jørgensen en lukket stol på pulpituret og opsatte to
andre ‘efter tegning’.84 Ved restaureringen 183335 blev pulpituret taget ned.84
2) (Jf. fig. 36g og i), 1834, opført af snedker Jens
Jørgensen, formentlig efter tegning af arkitekt J.
P. Jacobsen.493 Opsat i de tre hvælvinger i venstre sidegang, dvs. langs nordvæggen i 3.-5. fag
og med trappe langs vestfagets vægge. Pulpituret,
hvorpå fandtes fire stole med 12 pladser i hver,
havde gelænder og brystning med drejede balustre, svarende til orgelpulpiturets, og for enderne
opsattes 29 drejede balustre.84 Det blev hvidmalet
og forgyldt af maler Strange.494 1858 opsattes en
brystning i nygotisk stil med stavværksarkader,
atter svarende til orgelpulpiturets (jf. fig. 155), og
pulpituret blev egetræsådret.84 1862 fandt man,
at pulpituret var vansirende og formørkede kirken,495 og det blev nedbrudt ved restaureringen
1870-71.158
Orgler
Orgler. 1) (Jf. fig. 39), 1973, oprindelig med 36
stemmer, to manualer og pedal, bygget af PoulGerhard Andersen, Bagsværd, med genanvendelse af piber fra †orgel nr. 4. Ombygget og udvidet
til 37 stemmer 2010 af P. G. Andersen & Bruhn,
Årslev og Ølstykke. Disposition 1973:

Hovedværk (manual II)
Principal 8'
Gemshorn 8'
Oktav 4'
It. Fløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Tertz 13/5'
Mixtur V
Dulcian 16'

Rygpositiv (manual I)
Trægedakt 8'
Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Spilfløjte 2'
Nasat 11/3'
Scharf III
Krumhorn 8'
Tremolo

Crescendoværk (manual III)
Gedakt 16'
Rørfløjte 8'
Gamba 8'
Vox humana 8'
Oktav 4'
Tværfløjte 4'
Fløjte 2'
Sesquialtera II
Mixtur IV
Trompet 8'
Obo 8'
Tremolo

Pedal
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Quint 51/3'
Oktav 4'
Fløjte 2'
Fagot 16'
Trompet 8'
Skalmeje 4'

Kopler: CV-HV, RP-HV, HV-P, CV-P, RP-P. Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Mekanisk aktion.
Sløjfevindlader.496

Disposition 2010:
Hovedværk (manual II)
Principal 8'
Gemshorn 8' 497
Oktav 4'
It. Fløjte 4'
Quint 22/3' 498
Oktav 2' 498
Tertz 13/5' 498
Mixtur V
Trompet 8'

Rygpositiv (manual I)
Trægedakt 8' 499
Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Spilfløjte 2'
Nasat 11/3'
Scharf III
Krumhorn 8'
Tremolo

Svelleværk (manual III)
Gedakt 16' 497
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Gamba 8'
Vox celeste 8'
Oktav 4'
Tværfløjte 4'
Fløjte 2'
Mixtur IV
Dulcian 16'
Trompet 8'
Obo 8'
Tremolo

Pedal
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8' 500
Quint 51/3'
Oktav 4'
Fløjte 2'
Fagot 16'
Trompet 8'
Clairon 4'

Kopler: SV-HV, RP-HV, SV-RP, HV-P, SV-P, RP-P.
Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Setzeranlæg.501 Mekanisk aktion,502 sløjfevindlader.

dørfløje og pulpiturer m.m. · orgler

Orgelfacaden, af blank eg, er tegnet af Poul-Gerhard Andersen i samarbejde med Marinus Andersen og har prospektpiber af udglødet kobber
med gulddekorationer, udført af Julie Høm og
Bo Kristiansen. Hovedorglets og rygpositivets pibefelter er udformet som vinger og anbragt i flere, indbyrdes forskudte planer. På vestpulpituret.
2) Kororgel (fig. 152), med fire stemmer, bygget
1872 eller senere til ubekendt lokalitet af Johan
Andreas Demant, Aarhus, med genanvendelse af
ældre dele. Opstillet 1882 eller senere i St. Martin Logen, Randers, Randers Amt. Disposition:
Gemshorn 8 F,Tectus 8 F, Principal 4 F, Flöite 4 F.
Manualomfang: C-c'''. Orglet, der 1917 flyttedes
fra logen i Randers til Haslund Kirke, Randers
Amt,503 erhvervedes til Vor Frue Kirke 2007, i
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hvilken anledning det restaureredes af Marcussen
& Søn, Aabenraa, og forsynedes med en ny bælg
og elektrisk blæser samt indbyggede transporthjul.504 Indvendig i vindladen findes følgende
indskrift: »Denne Vindlade er bygget af min afdøde Fader P. U. F. Demant udi (?) Dalum Mølle
1830 eller 31 til Nybog [!] Kirke. 1871 blev et
større Orgel leveret til denne Kirke – Nue er
nyt Pulpetverk indsat. Aarhuus d. 5 Juni 1872. I.
A. Demant. Min lille Søn heder Thorvald og er
8½ Aar gammel.« Oplysningen om at den genbrugte vindlade skulle hidrøre fra Nyborg-orglet
kan dog ikke bekræftes. J. A. Demant forvekslede
åbenbart to tiloversblevne firestemmers manualvindlader, bygget af P. U. F. Demant. Den anden
vindlade, der stammede fra Nyborg-orglet, blev

Fig. 152. Kororgel, 1872 eller senere, bygget af Johan Andreas Demant (s. 1013). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Choir organ, 1872 or later, built by Johan Andreas Demant.
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genanvendt 1874 af J. A. Demant i et orgel til
Snøde Kirke (Langelands Nørre Hrd.).505
	Orgelhuset er bemalet i lyse- og mellemgrå nuancer og udsmykket med en diskret, gylden staffering på de gennemløbende vandrette lister. Prospektets attrappiber af træ er sølvbronzerede med
gyldne labier. Et fodtrin, tilhørende et uoriginalt
†bælganlæg, er ophængt på trappen mellem orgelpulpituret og organistværelset.506 I forbindelse
med orglets opstilling i Vor Frue Kirke er soklens
midterfylding, noget misvisende, dekoreret med
årstallet »1830«. Instrumentet, der er flytbart, er
normalt placeret mod nord i korets 2. fag.
†Orgler. 1) Allerede i 1504, hvor der betaltes for
»messer, som ware læste oc syungnæ oc lægte paa
orgene«, fandtes der åbenbart et eller flere orgler
i Nyborg, på slottet og/eller i kirken.148 Lærerstaben på latinskolen omfattede 1572 to navngivne
organister, Jørgen Orgemester og Hans Orgemester, og det må antages, at kirken på dette tidspunkt rådede over et orgel eller positiv.507
2) 1595, bygget af anonym mester.508 Repareret
1653 af Peder Orgelbygger, Nakskov,18 og 1675
samt 1679 af Abraham Nielsen Svane.509 I forbindelse med reparationen 1653 flyttedes orglet
antagelig til †orgelpulpitur nr. 2. Mindre reparationer udførtes 1748 af organist Thomas Bruun,
1754-55 af Niels Fischer og 1774 af blytækker
Schilling. År 1800 foretog organist Peder Fischer
en hovedreparation.510 Af overslaget vedrørende
sidstnævnte arbejde fremgår det, at der på dette
tidspunkt fandtes ti stemmer i hovedværket, syv
i rygpositivet511 og ti i pedalet. Fire af stemmerne
var tungestemmer: Trompet 8 Fod i hovedværket,
Basun 16 Fod og Trompet 8 Fod i pedalet samt
en ikke nærmere beskrevet stemme i rygpositivet.512 I forbindelse med reparationen indsattes et
manualkoppel, en tremulant513 samt en cymbelstjerne med otte afstemte klokker. Manualværkerne havde et klaviaturomfang på 41 toner, og
hovedværket indeholdt 451 labialpiber, svarende
til 11 piberækker. Pedalstemmerne, med et klaviaturomfang på 23 toner, var opstillet i to afdelinger,
henholdsvis mod nord og syd.514 Den sidste større
reparation af orglet blev foretaget 1814 af Peder
Fischer.84 I orglets usædvanlig lange funktionsperiode blev der løbende foretaget reparationer af

bælgene. De tidligste oplysninger om bælgværket
er fra 1668, hvor der indkøbtes seks store alunskind, og 1674, hvor der udførtes en reparation
på bælghuset. Af en regning 1755 fremgår det, at
anlægget bestod af fire bælge. 1807 opgav man at
foretage flere bælgreparationer, og man lod derfor
Peder Fischer levere fire nye bælge; disse var en
halv alen længere end de gamle og havde dermed
en større kapacitet. En kalkantklokke, anbragt
ved bælgene, gjorde det muligt for organisten at
sende de nødvendige signaler til bælgtræderen.80
Orgelfacaden, der stafferedes 1654 og 1800,515
prydedes af tre monogrammer, øverst Christian
IV og længere nede Frederik III (kronet) og Sophie Amalie.516 Udgifterne til stafferingsarbejderne
1654 blev dækket af den kapital, rådmand Knud
Bjørnsen og hustru året før havde indbetalt for
deres gravsted i koret.517 Facadens billedhuggerarbejder omtales 1748 og de efterfølgende år, men
beskrives ikke nærmere; blot oplyses det, at en figur i 1755 fik erstattet en manglende attribut (en
rund stok). 1754 fremstillede blikkenslager Petter Meyer to store og to mindre plader med løvværksmotiver; disse blev forgyldt og opsat på orgelfacaden, velsagtens som pibegitre på henholdsvis hovedorglet og rygpositivet. Prospektpiberne,
der må have fremtrådt mørke og matte på grund
af et højt blyindhold, blev i perioden 1754-1800
forskønnet på forskellig vis: med tinfolie, med
forsølvning samt – velsagtens blot for labiernes
vedkommende – forgyldning. I forbindelse med
regnskabernes omtale af prospektpibernes forskønnelse anføres pibeantallene 41 (rygpositivet)
og 63 (hovedorglet). Facadens største principalpibe udstyredes 1754 med en forgyldt, drejelig
stjernefigur, forbundet med et klokkespil (cymbelstjerne); herudover opsattes på samme tid to
forgyldte stjernefigurer i hvælvingen, og et skyggeformet kalkmaleri bag orglet maledes eller opfriskedes med blå farve (†kalkmalerier nr. 8).518
Orglet var oprindelig placeret på †orgelpulpitur
nr. 1, hvorfra det senere, antagelig 1653, flyttedes
til †orgelpulpitur nr. 2. Samtidig opsattes et bælghus i tårnet.519 En del af pibematerialet blev genanvendt i †orgel nr. 3.
3) 1832, med to manualer og pedal, bygget
af Peter Ulrik Frederik Demant, Dalum, med

orgler
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Fig. 153. Nygotisk dekoration til facaden på †orgel nr. 3 (s. 1014). 1:50. Tegning af C. A. Møller 1856. I NLA. –
Neo-Gothic decoration for facade of †organ no. 3.

anvendelse af pibemateriale fra †orgel nr. 2.520
Instrumentet afsynedes 10. aug. 1832 af rektor
Jakob Saxtorf og organist Peter Foersom, der
ytrede deres tilfredshed med arbejdet og fremhævede følgende stemmer: Principal, Kvintadena og Mixtur (3 fag uden repetition). En særlig
ros tilkom stemmen Vox Angelica, der var bygget med gennemslående tunger og forbundet
med en crescendoanordning. Det bemærkedes,
at denne stemme, der var overordentlig behagelig at lytte til, antagelig var »den eneste i sit
Slags i et Orgel«.521 På grund af »henmuldnede«
bjælker viste det sig nødvendigt at opbygge et

nyt orgelpulpitur, et arbejde, der blev overladt til
orgelbyggeren.84 1835 udvidedes dispositionen
med en Cornet 3 Fag.522 1855 udstyrede Demant
orglet med flere nye stemmer523 og leverede tre
kassebælge, der anbragtes i tårnet i et nybygget,
aflåseligt bælgkammer med vindue.524 1858 gennemgik orgelfacaden en radikal ombygning (jf.
ndf.). I et overslag 1870 omtaler J. A. Demant 13
af orglets stemmer, som han dels ønsker at genanvende i et nyt orgel til kirken, dels er villig til at
købe til andre formål: Manual I: Principal 4 Fod,
Octav 2 Fod, Mixtur 3 Chor. Manual II: Gedakt
8 Fod, Fløite 4 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Gedakt
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8 Fod, Violon 8 Fod. Uspecificeret: Principal 8
Fod, Hulfløjte 8 Fod, Gamba 8 Fod, Fløite 4 Fod,
Oboe 8 Fod.525
Facaden prydedes oprindelig af joniske søjler og fremstod hvidlakeret med forgyldning.
Over hvert af sidepartierne fandtes en udskåret,
forgyldt egekrans, der omsluttede to korslagte
musik-attributter.526 1858 omdannedes facaden
fuldstændig i nygotisk stil efter tegning af C. A.
Møller (fig. 153), og senere samme år udstyredes
pibefelterne med bemalede og forgyldte zink‘gardiner’ med dobbelte kvaster, udført af blikkenslager Scheibel (fig. 154).527 Pibemateriale fra
orglet genanvendtes i †orgel nr. 4. Bælge, vindlader, klaviaturer og enkelte stemmer solgtes til
orgelbyggeren.528 Vindladen fra manual II blev
1874 genanvendt af J. A. Demant ved bygningen af et orgel med fire stemmer til Snøde Kirke
(Langelands Nørre Hrd.). På †orgelpulpitur nr. 3.
4) (Jf. fig. 89), 1871,529 med 20 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Johan Andreas Demant,
Aarhus, med anvendelse af otte stemmer fra †orgel nr. 3.530
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod
Octav 4 Fod
Gemshorn 4 Fod
*Octav 2 Fod
*Mixtur 3 Chor
Trompet 8 Fod

Pedal
*Subbas 16 Fod
Violon 16 Fod
Diapason 8 Fod
*Tectus 8 Fod
*Violon 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod

Manual II
Basethorn 8 Fod
*Tectus 8 Fod531
Gamba 8 Fod
*Principal 4 Fod
*Fløjte 4 Fod
Manualkoppel. Manualomfang: C-f'''; pedalomfang:
C-d'. 3 spærreventiler. Mekanisk aktion, sløjfevindlader. 5 stempelbælge med trædeanordning.532 Kalkantsignal. De med * mærkede stemmer var genanvendt
fra †orgel nr. 3.

I forbindelse med en mindre omdisponering, udført 1895 af Frederik Nielsen, Aarhus, etableredes
en svellekasse for manual II.533 Dispositionen lød
herefter:

Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod
Octav 4 Fod
Fugara 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur III
Trompet 8 Fod

Pedalværk
Subbas 16 Fod
Violon 16 Fod
Diapason 8 Fod
Fløjte 8 Fod
Tectus 8 Fod
Violon 8 Fod
Bassun 16 Fod534

Manual II
Basethorn 8'
Tectus 8 Fod
Gamba 8 Fod
Fløjte 4 Fod
Klarinet 8 Fod
Svelle
Klokkespil. Manualkoppel. Mekanisk aktion, sløjfevindlader. 5 bælge. Kalkantsignal.

1908 udvidede A. C. Zachariasen, Aarhus, i forbindelse med en istandsættelse af orglet, manual
II med en Voce celeste 8 Fod.535 Samme år etableredes elektrisk luftforsyning.536
Efter en ombygning og udvidelse, udført 1950
af A. C. Zachariasen & Søn, Aarhus,537 under påvirkning af Orgelbevægelsens ideer, havde orglet
følgende 24 stemmer:
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod
Octav 4 Fod
Rørfløjte 4 Fod
Octav 2 Fod
Mixtur 3 Chor
Trompet 8 Fod
Manual II
Basethorn 8 Fod
Tectus 8 Fod
Principal 4 Fod
Fløjte 4 Fod
Quintatøn 2 Fod
Quint 1 1/3 Fod
Sesquialter 2 Fag
Scharff 3 Fag
Krumhorn 8 Fod
Tremulant538
Svelle
Klokkespil. Kopler: II-I, I-P.539

Pedal
Subbas 16 Fod
Violon 16 Fod
Diapason 8 Fod
Tectus 8 Fod
Quintatøn 4 Fod
Nathorn 2 Fod
Bassun 16 Fod

orgler
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Fig. 154. Dekoration på facaden af †orgel nr. 3, 1858 (s. 1016). 1:50. Tegning ved V. Tvede 1862
(udsnit, jf. fig. 36g). – Decoration on the facade of †organ no. 3, 1858 (cf. fig. 36g).

Facaden, tegnet af Vilhelm Tvede,540 var opbygget
med tre tårne og to mellemliggende felter. Tårnene afsluttedes forneden af svejfede hængestykker med akantusornamentik (fig. 341-42); disse
opbevares nu i tårnets øvre mellemstokværk. Det
gennemgående bånd, der prydede den uindrammede pibefacade, dekoreredes af maler Iversen.84
En del af orglets ældre piber blev genanvendt
1973 i kirkens nye orgel; andre indsattes 1979 i
orglet i Børglum Klosterkirke, Hjørring Amt.541
Otte af spillebordets registertræk er opsat som
knager i organistværelset. På †orgelpulpitur nr.
3, med spillebord i orgelhusets nordre gavl. Bælgene var placeret i et bælghus i tårnet.542 Organi-

stens signalgivning til bælgtræderen foregik indtil
luftforsyningsanlæggets elektrificering 1908 ved
hjælp af en mekanisk signalhammer.543
Interimsinstrumenter. 1804 benyttedes et †positiv, tilhørende Holckenhavn Slotskapel, på rådhuset, der
midlertidigt anvendtes til gudstjenester.544 1871 var to
interimsorgler i brug i Nyborg, det ene i rådhussalen,
der i en periode fungerede som kirke, det andet i selve
kirkerummet, der åbenbart i et vist omfang benyttedes
til kirkelige handlinger. Om †orglet i rådhussalen vides
kun, at det betegnedes som et lille, interimistisk instrument, samt at orgelbygger Demant maj 1872 modtog
betaling for at indpakke og transportere det. Orglet i
kirkerummet, et Demant-arbejde fra 1848, var udlånt
fra Krogsbølle Kirke (Odense Amt) i perioden juli-
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december 1871.545 I en periode indtil færdiggørelsen af
kirkens nuværende orgel var gudstjenesterne henlagt
til menighedshjemmet. Her benyttedes et harmonium
med to manualer og pedal, bygget af Haslev Orgelfabrik ved Leo Rechnagel. Dette instrument overflyttedes senere til kirkegårdskapellet (s.d.).546

Orgelpulpituret (jf. fig. 39) er opført 1973, tilsyneladende efter tegning af Marinus Andersen.
Brystningen er udført som højrektangulære fyldingspaneler i ubehandlet eg. Ved opsætningen
måtte to epitafier, der hang på hver side af vestdøren, nedtages (*(†)epitafium nr. 1-2).
†Orgelpulpiturer. 1) Opført 1595 til †orgel nr. 2
(s.d.), bekostet af borgmester Peder Jensen Skriver
og rådmand Gert Torborg (jf. †sygesæt nr. 1, fontegemme s. 974, †lysearm nr. 2, epitafium nr. *2
og 3, †gravsten nr. 20 og 22). Der kendes ingen
detaljer om pulpiturets udformning; i kilderne
omtales det som »Foeden«.258 Dets placering er
uvis, men var formentlig i kirkens østlige del, muligvis som et svaleredepulpitur.547
2) Antagelig opført 1653. D.å. fik Christen
Murermester betaling for »Stilling«, d.e. et stillads eller stel, til Peder Orgelbygger af Nakskov,
som denne sommer arbejdede 25 dage i kirken,
formentlig med at flytte orglet til et nyopført
pulpitur i kirkens vestende.548 Dets nærmere udformning er ukendt. 1754 udførte Hans Tømmermand en mindre reparation på ‘stilladset under orgelværket’.18 År 1800 var pulpituret sunket

særligt i sydsiden, så ‘man kunne frygte, at det
kunne falde og derved forårsage betydelig skade’,
og der anvendtes 44 alen nyt tømmer til stivere
under det.77 O. 1830 noterede Høyen, at orglet
havde dekoration med ‘en del musicerende figurer i ovaler’,549 formentlig et antal malede figurer
med instrumenter, der prydede pulpiturbrystningen.550 Der kan være tale om den oprindelige
staffering fra 1654, bekostet af Knud Bjørnsen og
hustru Mette Clausdatter (jf. ovf.).551 Pulpituret
blev nedbrudt 1832.
3) (Fig. 154), 1832, opført af orgelbygger P. U.
F. Demant til †orgel nr. 3.552 Pulpituret var båret af to slanke støbejernssøjler (i hvert fald fra
1871), havde brystning med balustre og var malet og forgyldt.80 1858 blev det forsynet med et
nygotisk brystværk med stavværksarkader efter tegning af C. A. Møller (fig. 155), nymalet
og forgyldt.84 Ved restaureringen 1871 blev det
sænket og gjort mindre, brystningen blev malet
med lys egetræsfarve og søjlerne bronzeret (jf. fig.
89).84 Formentlig i forbindelse med restaureringen
1908-10 blev begge dele hvidmalet med forgyldte detaljer (jf. fig. 149). I vestenden.
†Ildpande. 1674 anskaffedes en gryde af jern,
som Jens Organist kunne have ild i om vinteren;
dvs. en jernskål, hvori der kunne brændes trækul, som organisten kunne varme fingrene ved.553
Ildpanden, der afløste en ældre †tilsvarende, blev
kasseret 1749.18

Fig. 155. Nygotisk dekoration til †orgelpulpitur nr. 3 (s. 1018). 1:50. Tegning af C. A. Møller 1856. I NLA. –
Neo-Gothic decoration for †organ loft no. 3.
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Fig. 156. Nedtagelsen fra korset. Maleri nr. 1, kopi efter Rubens, antagelig o. 1650.
Skænket af N. Nielsen og hustru 1876 (s. 1020). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The
Deposition from the Cross. Painting no. 1, copy after Rubens, presumably c. 1650. Donated by
N. Nielsen and his wife, 1876.

Tavler
Salmenummertavler. *1) (Jf. fig. 144), o. 1910(?). Den
rektangulære tavle har tandsnitsgesims foroven og
er beregnet til skydenumre. Tavlen er hvidmalet,
nummerbrikkerne hvide med sorte cifre. Hensat i præstegårdens kælder. 2) (Jf. fig. 56) 1973. Ti
rektangulære, hvidmalede tavler med sortmalede
cifre til ophæng. Blandt de †salmenummertavler kan
nævnes: 1) 1784, fire tavler af sortmalet fyrretræ,

ophængt i kirken, ‘at menigheden kan, efter derpå
samme antegnede numre, opkaste de ordinære
salmer’.18 2) 1801, udført af snedker C. Berthelsen,
Odense.18 De seks tavler var forsynet med gesimser og indrettet til skydebrikker; sortmalede med
hvid skrift. 3) 1835, udført af snedker Jens Jørgensen, to tavler med nummerbrikker.80 Samtidig
blev de seks ældre tavler omdannet, så de svarede
til de nye. Alle blev malet og forgyldt.84 4) Et antal
tavler, svarende til nr. *1.
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Fig. 157. Gravlæggelsen. Maleri nr. 2, kopi efter Karel van Mander III, antagelig slutningen af 1600-tallet. Skænket af sognepræst Balthasar Sechmann 1721 (s. 1022). Foto
Arnold Mikkelsen 2013. – The Entombment. Painting no. 2, copy after Karel van Mander
III, presumably end of the 1600s. Donated by the incumbent Balthasar Sechmann, 1721.

Præsterækketavler. 1-6) (Jf. fig. 47), 1991 og senere,
efter tegning af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen.
Af hærdet glas; indskrift med mørkegrå versaler
og kursiv. De seks tavler opregner hhv. »Evangelisk-lutherske sognepræster i Nyborg«, »Kaldskapellaner og sognepræster«, »Sognekapellaner og
residerende kapellaner (fra 1742)«, »Ordinerede
kateketer residerende kapellaner og sognepræster«,
»4. sognepræsteembede oprettet 1996« og »5. sognepræsteembede«. På pillerne ved søndre korsarm.

løse malerier og skulpturer
m.m.
1) (Fig. 156). Nedtagelsen fra korset. Kopi efter
Rubens’ maleri fra 1611 i Antwerpens Domkirke, antagelig udført o. 1650,554 skænket til
kirken 1876 af N. Nielsen og hustru Mine, født
Theilgaard.555 Olie på træ, 157×124 cm (lysmål
132×99 cm). Indsat i en nyere, profileret, sortmalet ramme, hvis inderste og yderste led er for-

tavler · løse malerier og skulpturer m.m.
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Fig. 158. Den tolvårige Jesus i templet. Maleri nr. 3, o. 1700(?) (s. 1023). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The TwelveYear-Old Jesus in the Temple. Painting no. 3, c. 1700(?).

gyldt.556 Maleriet viser den døde Kristus, der i et
stort, folderigt klæde bliver løftet ned fra korset;
omkring ham ses bibelske personer, bl.a. den stående Maria og den knælende Maria Magdalene.

Forrest th. sedlen med indskriften fra korset samt
et fad med tornekronen. Kristus er vist med lys
karnation mod det hvide klæde, figurerne omkring ham er klædt i grønt, rødt, blåt og gyldent,
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Fig. 159. Nadveren. Maleri nr. 4, kopi efter Rubens, malet af H. Borch formentlig i
1700-tallets anden halvdel og skænket af kæmner og glarmester H. C. Borring 1814
(s. 1024). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The Last Supper. Painting no. 4, copy after
Rubens, painted by H. Borch, presumably in the second half of the 1700s, and donated by the
city treasurer and glazier H. C. Borring, 1814.

baggrunden mørk. Istandsat 2004 og 2014. Maleriet hang o. 1900 i nordre sideskib;557 siden på pillen i korets sydside, hvorfra det blev stjålet 2008.
Efter sin tilbagekomst 2014 ophængt over døren
i korets sydside.
2) (Fig. 157). Gravlæggelsen. Kopi efter †maleri
af Karel van Mander III, antagelig malet i slutningen af 1600-tallet(?), skænket 1721 af sognepræst
Balthasar Sechmann.18 Olie på lærred, 186×148

cm (lysmål 176×138 cm), indsat i en smal, forgyldt ramme.
Den dramatiske fremstilling viser en rygvendt
mand med nøgen overkrop i færd med at svøbe
Kristi afsjælede legeme i et lagen; den dødes muskulatur er fremhævet, og hovedet falder bagover
mod venstre skulder. I forgrunden til højre knæler Maria Magdalene i rosa kjole, i baggrunden
ses Maria med blåt hovedlin, gribende om Kristi

løse malerier og skulpturer m.m.
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Fig. 160. Kristus på korset. Maleri nr. 5, 1700-tallets anden halvdel (s. 1025). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Christ on the Cross. Painting no. 5, second half of 1700s.

ene hånd. I venstre side står en fornemt klædt
mand (Nikodemus?) med en krukke i hænderne.
Maleriet er en kopi efter et †maleri af Karel
van Mander III, der fandtes i Skt. Nikolaj Kirke
i København (DK KbhBy 1, 544 f.), men gik til
ved kirkens brand 1795.558 Andre kopier findes
i Hyllested (DK Sorø 877) og Højby (Odense
Amt). På lærredets bagside findes et segl med et
kronet skjold (fig. 343). Istandsat 2008.
Maleriet hang oprindelig i koret over præstens
skriftestol,559 siden i sakristiet (jf. fig. 183). 1870

/71 flyttet til sin nuværende plads på nordre korsarms nordvæg, øst for vinduerne (jf. fig. 73).
3) (Fig. 158). Den tolvårige Jesus i templet. O.
1700(?), formentlig kommet til kirken 1829/30
(jf. ndf.).18 Olie på lærred, 171×148 cm (lysmål
157,5×134,5 cm). Indsat i en yngre, profileret,
sortmalet ramme, hvis inderste led er forgyldt.
I venstre side ses Jesus stående i hvid kjortel og
rødt slag med lysglorie om hovedet. Over for
ham de skriftkloge, en siddende med en opslået
bog med hebraiske bogstaver, de øvrige stående,
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Fig. 161. Portræt af sognepræst Peder Schonning. Maleri nr. *6, 1700-tallets slutning (s.
1026). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Portrait of the incumbent Peder Schonning. Painting
no. *6, end of 1700s.

klædt i prægtige gyldne klæder; en enkelt, iført
mørk klædning (kutte) med hætte over hovedet,
står bag Jesus. 1829/30 blev maleriet repareret og
renset af maler Strange samt indsat i en ny, udkelet ramme, leveret af snedker J. Jørgensen; klejnsmed Jacob Jensen leverede jern til ophæng.80
Det blev derpå hængt op i sakristiet. 1871 blev
det opsat på nordre korsarms nordvæg;560 1955
hang det i nordsiden på pillen mellem koret og
skibet, og siden i korets 1. fag, vest for vinduet.
2014 flyttet til 2. fag, vest for vinduet (jf. fig. 132).

4) (Fig. 159). Nadveren. Kopi efter Rubens’
maleri fra 1630 til domkirken i Mechelen (nu
i Palazzo di Brera i Milano), formentlig udført i
anden halvdel af 1700-tallet, signeret af H. Borch
og skænket 1814 af kæmner og glarmester H. C.
Borring. Olie på lærred, 185×153 cm (lysmål
156×124 cm). Indsat i en profileret, brunmalet
ramme, hvis inderste led er hvidmalet. I midten
sidder Kristus med brødet i venstre hånd og den
højre løftet i en velsignende gestus; på bordet
foran ham står et glas. Han omgives af discip-

løse malerier og skulpturer m.m.
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Fig. 162. Maria med barnet. Maleri nr. 7, 1800-tallets begyndelse (s. 1027). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Mary with the Infant Jesus. Painting no. 7, beginning of 1800s.

lene, forrest Judas, der vender sig bort og støtter hovedet i hånden. I baggrunden en bogstol
med en opslået bibel med et skriftsted, der netop
hentyder til Judas’ forræderi (Matt. 26,24), flankeret af to stager med brændende lys; bagest anes
en søjlebåret portal med trekantgavl. Maleriet er
holdt i varme, brunlige farvetoner, figurerne er
klædt i rødt, gyldent, grønt og blåligt. Nederst i
venstre hjørne er indskrift med lys kursiv: »Givet til Sacrestiet i Nyborg Kierke de(n) 23 Dcbr.
1814. af Borger og Glarmester samt Kiemner her
i Byen H. C. Borring«. Endvidere anes nederst tv.
en malersignatur: »H Borch«.561 Desuden er der
indskrift på blændrammen bag på maleriet, begyndende på det øverste tværstykke: »For mange

Danmarks Kirker, Svendborg

af Gud imod mig beviste store Welgierninger, gives til Taknem(m)elig Erindring«, og fortsættende på det midterste: »Dette Skilderie til Sachrestiet i Nyborg Kirke af H. C. Borring, Borger og
Glarmester samt (…)562 det Aars 1814«. Istandsat
2005.
Maleriet har formentlig oprindelig hængt i sakristiet som anført. Ved restaureringen 1870-71
blev det flyttet til tårnet, 1874/75 opbevaredes
det i et pakhus og betegnedes som ubrugeligt.18
Derpå ophængt i organistværelset, hvor det endnu fandtes ved restaureringen 1971-72.18 Nu på
nordvæggen i korets 1. fag, vest for vinduet.
5) (Fig. 160). Kristus på korset. 1700-tallets anden
halvdel, tidligst omtalt i inventariet 1833/34.563
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Fig. 163. Bønnen i Getsemane. Maleri nr. 8, kopi efter C. W. Eckersberg, malet af
Christian Vilhelm Schenstrøm 1852 (s. 1027). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The
Agony in the Garden. Painting no. 8, copy after C. W. Eckersberg, painted by Christian Vilhelm Schenstrøm, 1852.

Olie på lærred, 84×69 cm (lysmål 72×57 cm).
Indsat i en profileret, sortmalet ramme, hvis inderste led er forgyldt. Kristus hænger tungt i
armene med hovedet på skulderen, flankeret af
Maria med fremstrakte arme, klædt i rosa kjole
med blåt slag og gyldent hovedlin, og Johannes,
der knuger hænderne i sorg og er klædt i rød
kjortel og grønt slag. I baggrunden palmetræer
og konturerne af byen Jerusalem. I nederste højre
hjørne en påskrift med lys skriveskrift: »Schønemann«. Istandsat 2007.

1836 hang maleriet i ‘den gamle dåb’, dvs. i
dåbsaflukket ved korets nordside.84 1871 ophængt
på korets nordvæg;564 fra 1910 over indgangen
til præsteværelset bag alteret.565 Ved restaureringen 1971-72 flyttet til sin nuværende placering i
tårnrummet.
*6) (Fig. 161). Portræt af sognepræst Peder Schonning, 1700-tallets slutning (jf. †lukket stol nr. 2,
gravflise nr. 28). Olie på lærred, 84×68 cm (lysmål 76×60 cm). Lærredet er genanvendt, og bag
portrætfremstillingen anes spor af ældre skabe-

løse malerier og skulpturer m.m. · belysning

lonmaleri af blomster og blade forneden. Indsat i
en profileret, forgyldt ramme. Brystbillede af sognepræsten i trekvartprofil med gråpudret paryk,
pibekrave og præstekjole.
På bagsiden af lærredet indskrift med sort skriveskrift: »Peder Schonning, Sognepræst i Nyborg.
Født i Ribe den 28 aug 1708 Død 3 Novbr 1800«.
Istandsat 1987. Maleriet hænger i præsteboligen.
7) (Fig. 162). Maria med barnet. 1800-tallets begyndelse, tidligst omtalt i inventariet 1833/34.18
Olie på lærred, 86×77 cm (lysmål 74×65 cm).
Indsat i en profileret, sortmalet ramme, hvis inderste led er forgyldt. Maria sidder i trekvartprofil,
hun har en bog i venstre hånd og holder med
højre arm om det buttede Jesusbarn, der sidder på
hendes skød. Hun er iført en rosa klædning med
blå kappe og rosa hovedlin; barnet har et hvidt
klæde om livet. I baggrunden et træbevokset klippemassiv. 1876 blev maleriet renset, opspændt på
ny blindramme og ferniseret.84 Istandsat 2007.
1836 hang maleriet i sakristiet.84 1871/72 var
det i ‘vognporten’ (d.e. tårnrummet).18 Det blev
derpå opsat på sakristiets sydvæg;564 1910 hang
det over indgangen til kordegnens rum bag alteret.565 Ved restaureringen 1971-72 flyttet til sin
nuværende placering i tårnrummet.
8) (Fig. 163). Bønnen i Getsemane. Kopi efter C.W.
Eckersbergs maleri til altertavlen i Svendborg Vor
Frue Kirke (s. 329),18 malet af Christian Vilhelm
Schenstrøm 1852.566 Olie på lærred, 175×140 cm
(lysmål 145×110 cm). Indsat i en profileret egetræsramme hvis inderste led er forgyldt, udført af
snedker L. Wichmann.567 Kristus knæler med foldede hænder og blikket vendt mod himlen, klædt
i rød kjortel og lyst slag. Bag ham anes de sovende
disciple og soldaterne, der nærmer sig i skæret fra
en fakkel. På blændrammen på maleriets bagside
er en signatur fra en tidligere restaurering: »Renset og repareret af Bernhard A. Sunesen August
1916 Malermester i Nyborg«. Istandsat 2007.
Maleriet, der kostede 60 rigsbankdaler samt 30
rigsbankdaler for rammen, bekostedes af kirken
og blev ved anskaffelsen ophængt på den anden
pille i midtskibets nordside, lige over for prædikestolen (jf. fig. 36f ).568 O. 1887 hang det på sydvæggen i sakristiet.569 Nu på sydvæggen i korets
1. fag, øst for vinduet (jf. fig. 57).
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†Maleri. Bebudelsen.570 Der vides intet yderligere om maleriet, der tidligst omtales i inventariet
1833.571
*Relief (jf. fig. 149), 1858,80 Den tolvårige Kristus
i templet, udført efter Thorvaldsens relief fra 1841
(Thorvaldsens Museum, inv.nr. A567). Af gips,
hvidmalet. Det næsten kvadratiske relief var opsat
i en spidsbuet indramning over vestdøren under
orgelpulpituret; det blev nedtaget 1971.572 Siden
ophængt i præstegården.
*Mindepokal, 1851, givet til kirken 1911 af
protokolfører Münnichs enke. Af sølv, 37 cm
høj. Cirkulær profileret fod med tre stempler på
standkanten: mesterstempel for Niels Christopher Clausen (Bøje nr. 4277) samt to bymærker
for Odense (det ene med en lilje (Bøje nr. 4050),
det andet med »Odense« (ikke i Bøje). Derover
balusterskaft, hvis øverste led er smykket med
graverede blad- og blomsterranker, som gentages på bægerets nedre del. Bægeret er desuden
prydet med indskrifter, på den ene side med versaler: »Maior R. L. v. Münnich«, på den anden
side med skriveskrift: »Fra erkjendtlige Borgere
i Nyborg fordi Du stred og led for Konge og
Fædreland«. På det kuplede låg endvidere med
versaler og skriveskrift: »Idstedslagets Aarsdag d
25 Juli 1851«. Øverst lågknop i form af drueklase.
Pokalen var på årsdagen for slaget ved Isted
(25. juli 1850) skænket til major R. L. von Münnich ved garnisonen i Nyborg af borgere i byen.
1911 blev den overladt kirken, forsynet med en
sølvplade med indskriften: »Skænket til Nyborg
Kirke af Major v. Münnich’s Efterladte« og placeret på en hylde i kirkens sydøsthjørne under
en glaskuppel.573 Såvel sølvpladen som kuplen er
forsvundet. 1936 overført til Nyborg Museum
(NOM inv.nr. 06560X1916).
Belysning
Kirken oplyses af fire gamle lysekroner, hvoraf en
er fra tiden o. 1500 og dermed blandt de ældste
bevarede i landet; den blev skænket til kirken i
1589. De tre øvrige er fra perioden 1640-1728,
og heraf udmærker den ældste sig ved i en hjemlig kontekst at være blandt de største og rigest
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udsmykkede. Endvidere findes en nyere kopi af
en barokkrone samt 14 moderne lyskranse.
1589 blev den ældste lysekrone hængt op i
midtskibet ved prædikestolen, og 1640 tilkom
en stor lysekrone foran indgangen til koret.
Samme år omtales en lysearm, der var fastgjort
til prædikestolen. 1664 nævnes yderligere to lysearme, begge opsat ved navngivne epitafier, hhv.
fra 1594 og 1653. 1685 tilføjedes en lysekrone i
vestenden, og fra år 1700 findes oplysning om to
lysearme, opsat på pillerne. 1728 blev der hængt
en lysekrone op i søndre sideskib ved opgangen
til prædikestolen.
De fire lysekroner var skænket af fremtrædende familier med sæde i byens styre, og i forbindelse med donationen udlagdes indtægterne
af nogle jorder som betaling for lys.574 1732/33
viste det sig imidlertid, at klokkeren, der havde
som opgave at forsyne kirken med lys, satte ‘små,
inegale lys’ i kronerne og lysearmene, som han
lod kirkevægteren indsamle hos byens indbyggere.18
1746/47 blev der gjort status over lysekroner
nes tilstand, og det konstateredes, at de alle manglede forskellige dele. En istandsættelse blev imidlertid ikke gennemført, da der ikke var nogen i
Nyborg, som kunne udføre arbejdet.18 1790 blev
kronerne repareret og de manglende dele erstat
tet af nye,18 men i 1800-tallets første del hed
det endnu, at alle kronerne var beskadiget. En
omfattende renovering af kronerne foretoges af
gørtler Bolt under restaureringen 1833-35, smed
Hans Jensen istandsatte ophængningskæderne,
og maler Strange stod for maling og forgyldning
af samme.80 Samtidig blev kronernes placering
ændret. I tiden efter blev belysningen i kirken
generelt forbedret ved opsætning af forskellige
lampetter, lysearme og kandelabre; af regninger
for rengøring fra 1860’erne fremgår, at der på
dette tidspunkt fandtes godt 250 lysepiber monteret på stolegavle, alterskranke og kandelabre;
også til kirkeskibene fandtes lysepiber (jf. ndf.).84
1871 etableredes gasbelysning og 1908 elektrisk
lys; kronerne forsynedes med hvide lysattrapper
af porcelæn.92
Lysekroner. 1) (Fig. 164-65), o. 1500, skænket
1589 af kirkeværge, siden borgmester Mads Ler-

che og hustru Maren (jf. epitafium nr. 4, †gravsten nr. 9). Kronen har 3×6 arme, udformet som
stiliserede vingrene med blade i gennembrudt
arbejde, småkviste og drueklaser. Lyseskålene er
godronnerede og har nedhæng formet som omvendte kroner, lysepiberne er sekskantede med
gennembrydninger; de bærer levende lys. Balusterskaftet er sammensat af profilled af varierende
udformning og afsluttes forneden af et dobbelt
løvehoved med ring i flaben.575 Foroven ses en
frifigur af Maria med barnet stående i solgisel;
d.e. Den apokalyptiske Madonna, dog ikke stående på måneseglet som vanligt. På den omgivende
gloriering er fire felter, der henviser til Jesu sår,
med hhv. to hænder og to fødder, alle med naglegab (fig. 165).576 Ophængsringen er fastgjort til
figurens hoved ved en fladtrykt krone i gennembrudt arbejde. Lysekronen hænger i en leddelt,
sortmalet jernstang med forgyldte kugler.
Ægteparret Lerche købte i 1589, ‘da de lå på
deres sotteseng’, en begravelse i midtskibet for
50 daler (jf. s. 1161). Pengene blev anvendt til at
købe lysekronen, som blev ophængt ved prædikestolen. Mads Lerche betalte for lys til kronen
fra Allehelgensdag (1. nov.) til Kyndelmisse (2.
febr.) i sin levetid; efter hans død bevilgede arvingerne 1640 indtægten af en mark i Nymark,
kaldet Marens Ager, til at holde kronen med
lys.577
Beslægtede lysekroner fra samme periode findes
i Græse (DK Frborg 2210), Århus Vor Frue (DK
Århus 1177) og Vester Egede (med fornyede arme,
DK Præstø 596), og særlig førstnævnte udviser lighed med Nyborg-kronen.578 Der er formentlig
tale om et tysk eller nederlandsk arbejde.
Kronen blev som nævnt ophængt ved †prædikestolen i midtskibet. Ved restaureringen 183335 flyttet til midtskibets vestende,18 2005 til nordre korsarm (jf. fig. 73).
2) (Fig. 166-67), skænket 1640 af borgmester Peder Nielsen og hustru Sidsel Knudsdatter; antagelig udført kort forinden (jf. †dåbsfad
(s. 974), klokke nr. 4, epitafium nr. 4, *(†)epitafium nr. 1, gravsten nr. 13, *kisteplader nr. 1-2).
Den meget store og rigt udsmykkede lysekrone
har 3×6 s-svungne arme formede som smågrene
med volutoprullede ender og bladled på midten.

løse malerier og skulpturer m.m.

Hver arm bærer to lys, dels for enden over en
flad, profileret lyseskål, dels på midten over en
muslingeskalsformet skål, således at kronen i alt
har 36 lys. Mellem lysearmene i de to nederste
kranse er fligede pyntearme, som bærer i alt tolv
apostelfigurer, og mellem kransene er prydbøjler
med engleprofiler; tilsvarende prydarme er indsat
mellem lysearmene i den øverste krans. Det rigt
profilerede skaft ender forneden i en stor hængekugle hvorpå giverindskrift med reliefversaler i
omløbende bånd: »Peder Neelsøn som har veret
borgemester her i Nyborg i XXV aar oc kong
her maist tolder i Belt i XXV aar med sin hvstru
Sitzel Knuds Daater hafve bekosted denne krvne
oc gifvet den til kirken anno M DCXL«. Under
kuglen er skiveled, hvorfra udgår seks små pyntebøjler med engleprofiler, svarende til ovennævnte;
nederst en drueklaselignende knop. Som topfigur
ses Kristus med jordkloden i hånden; den kraftige, ornamenterede ophængningsring er fæstnet
til hans hoved. Ophænget, af smedejern, er prydet
med ornamenter oprullet i volutter samt blomsterhoveder og bladværk med oprullede spidser;
sortmalet og forgyldt.
1640 forærede Peder Nielsens enke og parrets
børn lysekronen til kirken som betaling for forældrenes gravsted foran døren i korgitteret (jf. s.
1161).579 Til at holde kronen med lys fra Allehelgensdag til Kyndelmisse gav de indtægten af en
ager på Hesselbjerg i Nymark.577 1670 manglede
kronen nogle arme i den nederste krans.18 1890
blev smeden betalt for at adskille, samle og genophænge den.84
Kronen er blandt de største og rigest udsmykkede i landet. Den har sin nærmeste parallel i en
lysekrone fra o. 1638 i Skt. Nicolai Kirke i Kiel,
der som Nyborg-kronen bærer figurer af de tolv
apostle, pyntearme med kvindeprofiler og smågrenede lysearme.580
Kronen hang foran indgangen til koret over givernes begravelse. 1971-72 flyttet til korets 1. fag,
midt for alteret.
3) (Fig. 168), 1685, skænket af Karen Pedersdatter, enke efter rådmand Søren Thomasen (jf.
mindetavle nr. 19, †jordfæstebegravelse nr. 1).
De 2×8 s-svungne arme er oprullet i bladornament i de indre slyng og løber for enderne ud i
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ørnenæb; de respektive midtled er formet som
mandsprofiler. De bærer godronnerede lyseskåle
samt små opstandere, der i den nederste krans er
af liljeagtig udformning, i den øverste har form
af gennembrudte blade. Mellem lysearmene er
pyntearme med refleksblomster af varierende
udformning. Det rigt profilerede balusterskaft
afsluttes forneden af en stor hængekugle hvorpå
giverindskrift med versaler i omløbende bånd:
»Til Gvds ere oc kirckens prydelse hafver Karen
Peders datter sl Søffren Thomasens giffvid denne
krone anno 1685 Micheli dag« og derunder et
stort skjold med initialer og årstal »KSTPD 85«
(ST er sammenskrevet), alt på udprikket bund.
Under hængekuglen en profileret knop med graveret bladudsmykning. Som topfigur ses Jupiter
ridende på ørnen. Figuren har vidtåben mund,
der sekundært er gjort større,581 den højre arm er
løftet og den venstre strakt frem, begge hænder
har spor efter tabt attribut (lynkile eller stav). Ophængningsringen, der er fæstnet til figurens hoved, er prydet med en kvindelig halvfigur på hver
side. Ophænget er en leddelt, sortmalet jernstang
med forgyldte kugler.
1685 skænkede Karen Pedersdatter lysekronen til kirken, og den blev ophængt i midtskibets vestende. Hun gav desuden indtægten af
en ager i Nymark til at holde den med lys til
froprædiken hver søn- og helligdag fra Allehelgensdag til Kyndelmisse samt rengøre den til
pinse.582
Ved istandsættelsen 1834 blev kronen flyttet til
nordre sideskib. Nu i koret nord for alteret.
4) (Fig. 169), 1728, skænket af Maria Kirstine
Borchenfeldt, enke efter borgmester Peder Sørensen (jf. †glasmaleri(?) nr. 9, †dørfløj nr. 2, mindetavle nr. 21, †muret begravelse nr. 16).
Kronen, der med få afvigelser svarer til nr. 3, har
på hængekuglen indskrift med versaler: »Til Guds
ære og hans huuses prydelse haver Maria Iohanns
Daater Borkenfeldt salig borgemester Peder Sørensens givet denne lyse-krone aar 1728« hvorunder et skjold med initialer »MPSKB« (PS sammenskrevet). Hængekuglens knop er udformet
som en drueklase med vinløv; topfiguren blæser
i en basun, som holdes for munden med højre
hånd.
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Fig. 164-65. 164. Lysekrone nr. 1, o. 1500, skænket 1589 af borgmester Mads Lerche og hustru Maren
(s. 1028). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 165 (t.h.). Maria med barnet i solgisel. Detalje af lysekrone nr. 1
(s. 1028). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – 164. Chandelier no. 1, c. 1500, donated in 1589 by Mayor Mads
Lerche and his wife Maren. 165 (right). Mary with the Infant Jesus in an aureole. Detail of chandelier no. 1.
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Fig. 166. Lysekrone nr. 2, skænket 1640 af borgmester Peder Nielsen og hustru Sidsel Knudsdatter (s. 1029). Foto
Arnold Mikkelsen 2013. – Chandelier no. 2, donated in 1640 by Mayor Peder Nielsen and his wife Sidsel Knudsdatter.

belysning

1727 udstedte borgmesterenken Maria Kirstine
Borchenfeldt et gavebrev, der bl.a. omfattede donationen af en lysekrone »lige saadan« (dvs. magen
til) den krone, hendes afdøde svigermor, Karen
Pedersdatter, havde skænket til kirken (nr. 3). Hun
ville selv sørge for, at lysekronen blev fremstillet
og hængt op ved opgangen til prædikestolen nær
hendes og hendes mands begravelse i Skt. Gertruds Kapel. Indtægten af to små agre i Nymark
skulle holde kronen med lys på samme måde, som
det var tilfældet med de øvrige kroner i kirken.583
Kronen blev som nævnt hængt op i søndre sideskib ved opgangen til prædikestolen. Nu i koret syd for alteret (jf. fig. 57).
5) Anskaffet o. 2002, nyere barokkopi, med otte
smågrenede lysearme hvorover otte pyntearme
med refleksblomster, endvidere balusterskaft med
profileret hængekugle. I tårnrummet (jf. fig. 66).
6-19) (Jf. fig. 46 og 50), 1971-72. Lyskranse bestående af tre ringe anbragt over hinanden, hvorfra udgår elektriske pærer. I arkadeåbningerne
mellem midt- og sideskibene samt til korsarmene.
†Lysekrone(?). I præsteindberetningen til Oluf
Worm (1623/25) citeres en indskrift på latin,
der fandtes ‘på kronen i koret i Nyborg Kirke på
den nørre side’, dvs. antagelig på en †lysekrone:
»Sapientis est, præterita recolit præsentia ordinat,
futura providet et dubia suspendit« (Oh: Dette er
vismandens sag: han overvejer det forbigangne,
tager vare på det nærværende, forudser det forestående og opsætter det uvisse).584 Kronen kendes
ikke fra andre kilder.
†Lysearme. 1) Omtalt 1640, med tre aftagelige arme eller piber, hvoraf den mellemste
manglede 1746.585 Armen må oprindelig have
været fastgjort på kirkens †prædikestol (s. 996).
Bortsolgt 1873/74.18 2) Omtalt 1664, en stor
lysearm i drevet arbejde, opsat under rådmand
Gert Torborgs epitafium, dvs. på den anden pille
fra vest i midtskibets sydside (*epitafium nr. 2, jf.
også †orgelpulpitur nr. 1, †gravsten nr. 20).586 3)
Omtalt 1664, beskrevet som lille med to arme,
opsat ved rådmand Bertel Hansens epitafium,
dvs. på en pille i midtskibets nordside (epitafium
nr. 9, jf. også gravsten nr. 4, †muret begravelse
nr. 10).587 Kasseret før 1693. 4) 1700 er anført en
lille rund messinglyseplade, dog uden den tilhø-
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Fig. 167. Lysekrone nr. 2, skænket 1640 af borgmester Peder Nielsen og hustru Sidsel Knudsdatter, med
samtidigt ophæng (s. 1029). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Chandelier no. 2, donated in 1640 by Mayor Peder
Nielsen and his wife Sidsel Knudsdatter, with contemporary
suspension.

rende arm og pibe, idet begge var blevet stjålet.
Den var opsat på pillen over for amtmandens og
kommandantens hustruers stole, dvs. nær koret
(jf. †embedsstole nr. 2 og 12), men blev taget
ned året efter. 1733 var den i kirkeskriverens
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Fig. 168. Lysekrone nr. 3, 1685, skænket af Karen Pedersdatter, enke efter rådmand
Søren Thomasen (s. 1029). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Chandelier no. 3, 1685,
donated by Karen Pedersdatter, widow of Alderman Søren Thomasen.

forvaring.18 Kasseret før 1789. 5) 1700 omtaltes
en lysearm med to piber, hvoraf den ene dog var
bortstjålet. Den sad på pillen lige over for prædikestolen, over Poul Corneliussens enke, Margarethas, stol.18 1701 blev den henlagt i kisten ved
fonten (†kiste nr. 1).18 Kasseret før 1789.
	Et antal †lampetter, 1908-10, med fem elektriske pærer og spiraloprullede ornamenter for en-

derne, var fastgjort til pillerne med en snoet arm
(jf. fig. 144).
†Kandelabre. 1-2) 1844/45, leveret af snedker
L. Wichmann, til at sætte ved alterets sider ved
froprædiken.18 3-4) 1858/59, leveret af samme.80
182 cm høje, med drejet skaft af træ, lysearme af
messing og glasmanchetter; hver til 67 lys. Fod
og skaft var bronceret. Stagerne, der var til brug

belysning
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Fig. 169. Lysekrone nr. 4, 1728, skænket af Maria Kirstine Borchenfeldt, enke efter
borgmester Peder Sørensen (s. 1029). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Chandelier no. 4,
1728, donated by Maria Kirstine Borchenfeldt, widow of Mayor Peder Sørensen.

foran alteret ved froprædiken, blev 1873 flyttet
til ligkapellet (s.d.). 5-6) (Jf. fig. 89) 1871. Overdelene, hver med syv arme, blev leveret af bronzestøber Lauritz Rasmussen, København; smed J.
Jensen leverede underdelene.80 Til gas. 7-8) 1874,
leveret af drejer Beck og smed J. Jensen, hver
med ni blus, som opsattes i række med ovennævnte.401

Lysglobus (jf. fig. 72), 2008,588 udført af Flemming Knudsen, Regstrup. Af messing på sokkel af
rød granit. Globen dannes af brede, lodrette bånd
omkring en spiral, der sammen med et udvendigt
bånd bærer lyseskålene; endvidere er en lysholder
placeret i globens midte. Soklen har indhugget
malteserkors, fremhævet ved polering. I søndre
korsarm.
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Fig. 170. Kirkeskib nr. 1, 1720, »Staden Nyborg«, skænket af Nyborg Sølaug 1773
(s. 1036). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Church ship no. 1, 1720, “Staden Nyborg”,
donated by Nyborg Sølaug 1773.

Kirkeskibe
Kirken har fire kirkeskibe, der er ophængt i sortmalede, leddelte jernstænger med forgyldte kugler. Flere af skibene har tidligere været pyntet
med levende lys.589
1) (Fig. 170), 1720, »Staden Nyborg«, bygget af
skibsbygmester Bonne Bonnesen og tilrigget af
Rasmus Willumsen, begge Nyborg; skænket af 81
medlemmer af Nyborg Sølaug 1773.590 Orlogsskib med femten kanoner i hver side og galionsfigur i form af en havhest med tvedelt fiskehale
og flagrende manke; agterspejlet er smykket med

ranker af fligede blade. Hvid og brunmalet med
sorte, røde og forgyldte detaljer. Renoveret 1817
og 1857;18 1871/72 blev det sammen med nr. 2
repareret af sømand Lars Holst med maling og
forgyldning samt 12 drejede kanoner.80 Oprindelig ophængt i midtskibet ved prædikestolen.591
Ved restaureringen 1833-35 blev det taget ned
og ‘hensat som antikvitet’ ‘ved begravelserne’.18
1858 ophængt på sin nuværende plads i nordsiden af korets 2. fag.18
2) (Fig. 171), 1834, »Nyborg«, bygget af skibsbygmester Rasmus Bonnesen, Nyborg, og skænket af Nyborg Sølaug.18 Korvet med otte kanoner

kirkeskibe
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Fig. 171. Kirkeskib nr. 2, 1834, »Nyborg«, skænket af Nyborg Sølaug (s. 1036). Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Church ship no. 2, 1834, “Nyborg”, donated by Nyborg Sølaug.

i hver side. Malet med brunt, hvidt og sort med
enkelte forgyldte detaljer, navnet er anført med
forgyldt antikva på agterspejlet. 1871/72 blev
skibet repareret sammen med nr. 1. Oprindelig i
midtskibet ved prædikestolen. 1858 flyttet til sin
nuværende plads i sydsiden af korets 2. fag.80
3) (Fig. 172), formentlig o. 1850, »Nordskov«,
skænket til kirken 1887 af grosserer P. G. Klein.592
Tremastet fuldrigger; en model af skibet Nordskov, bygget i Nyborg 1846 til købmand Hans
Kruuse, men forlist i en orkan på Skt. Thomas
1867.593 En anden model af Nordskov hænger
i Gestelev Kirke (Sallinge Hrd.).594 Grøn- og
sortmalet med hvide og brune detaljer; navnet er
anført med sorte versaler på en hvidmalet tavle i

forgyldt indramning på agterspejlet. Oprindelig
forsynet med 30 messinglysholdere.84 Ophængt,
vistnok på sin oprindelige plads, i nordre sideskibs vestende.595
4) (Fig. 173), 1922, uden påskrevet navn, kaldet »Jylland«, bygget af Osvald Clausen, Nyborg,
skænket til kirken 1925, uvist af hvem.596 Orlogsfregat, forsynet med skorsten og to-bladet skrue,
otte kanoner i hver side, galionsfigur i form af en
kvindeskikkelse. Oprindelig var der indsat elektriske pærer i kanonportene, således at det kunne
anvendes som lysekrone.597 Sortmalet med hvide
detaljer, partiet under vandlinjen står umalet.
Ophængt på sin oprindelige plads i søndre sideskibs vestende.
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Fig. 172. Kirkeskib nr. 3, formentlig o. 1850, »Nordskov«, skænket 1887 af grosserer P. G. Klein (s. 1037). Foto
Arnold Mikkelsen 2013. – Church ship no. 3, probably c. 1850, “Nordskov”, donated in 1887 by the merchant P. G. Klein.

†Begravelsesudstyr
†Ligbårer. 1-2) 1661, udført af tømrer Anders
Bagger.18 3-5) Omtalt 1667; tre bårer, der opbevaredes på kirkegården, meget brøstfældige. Vel
identiske med de tre, der 1670/71 betegnedes
‘middelmådige’, mens nr. 1-2 karakteriseredes
som ‘store’.18 1678 leverede Mathias Buxslager
seks store jernkroge, som bårerne kunne hænge
på i våbenhuset.18 6) 1682;18 samtidig må en af de
gamle bårer være kasseret, da det samlede antal
i inventarlisterne fortsat var fem. 1738/39 kasseredes endnu en båre.18 1755 blev den store båre
repareret af Martinus Schmidt;77 1788 fik en af
bårerne, der især benyttedes til fattige og folk fra
garnisonen, en ny bjælke og to ben; materialerne
blev taget fra en af de andre bårer.18 Samtidig blev
bårerne malet med sort oliefarve. 1789 fandtes en

stor og en lille båre i våbenhuset.18 6) 1790, udført af snedker Jens Torp i stedet for en af ovennævnte, som var blevet stjålet. Anvendt ved begravelser af børn; sortmalet med hvide knapper.20
De to bårer blev kasseret 1834.18
†Ligklæde, 1648, syet af ‘halvsyvende sjællandske
alen langt (ca. 4 m) og halvanden klæde i bredden’, samt to stykker taft, tilsammen ti en kvart
alen lange (knap 6,5 m). Klædet var anskaffet for
penge, der var givet til en del af borgerskabet af
‘de velbyrdige Ulfeldter for lig at bære’. Det blev
leveret til Johan Klokker, der skulle opbevare det
og udleje det for fem slettemark; dog måtte de
ovennævnte borgere benytte klædet uden betaling.598 1652 anskaffedes et liglagen til brug sammen med klædet. En maler blev samtidig betalt
for at have tegnet nogle bogstaver, »som er syed
paa Klædet og Lagenet«.599

†begravelsesudstyr · tårnure
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Fig. 173. Kirkeskib nr. 4, 1922, kaldet »Jylland«, skænket til kirken 1925 (s. 1037). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Church ship no. 4, 1922, called “Jylland”, donated to the church in 1925.

Tårnure
Tårnure. 1) (Fig. 174), 1847, leveret af urmager Henrik Kyhl i København.600 Af støbejern,
grønmalet. Det meget store (ca. 403×182 cm),
fornemt udførte urværk har stiftgang og var
indrettet til time- og kvarterslag.601 På konsollerne til urets forskellige arme er indskrifter med
forgyldt skriveskrift på blå bund, på den ene
side: »H. Kyhl« og »Kiøbenhavn«, på den anden
»Patent« og »1847«. Værket er indsat i et tømret
rammeværk, hvorover det meste af det er synligt.
1852/53 måtte Kyhl reparere gangværket, efter
at det store lod var styrtet ned.80 1870 blev rammeværket samt en del af hjulene malet med grøn
og sort farve.84 Efter anskaffelsen af nr. 2 forblev
uret i tårnet, indtil det o. 1973 blev hensat i nord
re korsarm. Siden adskilt og henlagt i Korsbrød-

regårdens kælder; 2014 genopsat i tårnets øvre
mellemstokværk.
2) 1959/60, leveret af firmaet Jermin Larsen &
Søn, Odense. Elektrisk drevet og med automatisk ringning.602 Placeret i et urhus af gråmalede
fyldingspaneler, indrettet med to døre; der er glas
i de øvre fyldinger på dørene samt på bagsiden. I
tårnets øvre mellemstokværk.
3) O. 2009, leveret af Philipp Hörz, Biberach,
Tyskland, af mærket Hörz Gamma. Opsat i tårnrummets sydvesthjørne.
†Tårnur. 1) Omtalt 1640, men muligvis anskaffet allerede o. 1581 i forbindelse med opførelsen
af vesttårnet.603 Uret var indrettet til time- og
kvarterslag, og klokkestrengene gik fra urværket
ned til to små klokker i kirken, der fungerede som
kvarter- og timeslagsklokker (†klokker nr. 2-3).18
Det påhvilede klokkeren at have tilsyn med, at
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uret gik rigtigt.604 En løs vinde til at opvinde lodderne med hørte til uret.29 1674 blev det renoveret af Mathias Buxslager med bl.a. ny vinde og
opstander,18 og 1684 udførte Arent Sejermager
(Arent Sibbern), Odense, en reparation mod betaling af 66 rigsdaler.605 År 1700 udbetaltes rejsepenge til samme, som havde beset værket, men
opgaven blev ‘formedels sine derpå gjorte ubillige
prætentioner på arbejdsløn (…) ej akkorderet’.18
I 1700-tallet udførtes gentagne større og mindre
reparationer; bl.a. anskaffedes 1769 to jernlodder
til urværket i stedet for de eksisterende stenlodder, som faldt af og var aldeles upålidelige, og urmager Frants Dissel rengjorde og istandsatte værket.606 1790 blev der lagt et læs tang på hvælvet
under lodderne, så det ikke blev ødelagt, hvis et
af dem skulle falde ned.18 1820 foretog smedemester Peder Miede fra Korsør en gennemgribende
istandsættelse for 400 rigsbankdaler.607

	Uret stod i et urhus af træ i et afskildret rum
med aflåselig dør.18 Det blev solgt fra kirken
1848/49.18
Urskiver. 1-3) (Jf. fig. 65) 2009, mod nord, syd
og vest. De kvadratiske skiver er sortmalede med
forgyldte romertal og visere med indbygget belysning.
†Urskiver. 1-2) En ‘solskive’ er omtalt 1659, da
viseren blev repareret, hvorpå den blev genindsat
af Claus Murermester. Til arbejdet leverede Staffen Smed et anker og et langjern.18 1664 måtte
den vestre ‘skive’ repareres;87 1671 viste ‘begge solskiver’ forkert og trængte til maling.608 Nedtaget
1673.
3-4) 1673. Til de to urskiver skænkede borgmester Laurids Jørgensen egebrædder samt store
mursten, Jens Grubbe gav egeplanker og også
borgmester Tønne Madsen gav egeplanker, der
var blevet tilovers fra en jagt, magistraten på dette

Fig. 174.Tårnur, 1847, udført af urmager Henrik Kyhl (s. 1039). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tower clock,
1847, made by the clockmaker Henrik Kyhl.
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tidspunkt lod bygge (jf. *(†)epitafium nr. 2, †muret begravelse nr. 1 og 9 ). Skiverne blev udført
af Ertmann Snedker, og Mathias Buxslager leverede otte jernankre dertil; Hans Jensen Maler fik
betaling for at male og forgylde skiverne. Hans
Iversen Murermester indmurede dem og tog de
to gamle skiver ned.18 1694 blev skiven mod vest
renoveret og forgyldt ved Hans Maler.18
5-6) Hhv. 1740 og 1751, udført af hhv. Jens
Hansen Drejer og Jens Jørgensen Drejer.18
7-8) 1781, af egetræ beklædt med bly. Niels
Torp leverede to nye visere af jern, hvis ender
blev beklædt med kobber, og maler Borch malede
cifrene og forgyldte dem med ægte guld.18 1820
blev skiverne istandsat af blikkenslager Pelck, idet
blybeklædningen blev aftaget, glattet ud og repareret med nyt bly. Samtidig blev de malet og forgyldt med ægte guld af maler Strange.80 Skiverne
blev solgt 1848/49.18
9-11) (Jf. fig. 24 og 36c-e), 1847, leveret af urmager Henrik Kyhl, København, sammen med
tårnur nr. 1 og opsat mod nord, syd og vest.18 De
kvadratiske skiver var sortmalede og havde en forgyldt knap i hvert hjørne samt forgyldte romertal
og visere. 1857/58 måtte viserne fornys, ‘da de
gamle af rust nedblæste i stumper’, og Kyhl leverede tre par nye forgyldte messingvisere.80 1870
blev skiverne malet og forgyldt.84 1887 fik skiven
mod vest nye, forgyldte kobbervisere,80 1894 skete
samme ved den sydlige skive,80 og 1905 blev den
lange viser på den nordlige skive fornyet.609
12-14) 1959/60, udført af tårnurfabrikant Axel
E. Frost, Bogense, som kopier af de forrige.610
Klokker
Kirken har fem klokker, hvoraf tre er senmiddelalderlige, mens de to øvrige er støbt i 1600-tallets
første halvdel.
De ældst kendte skriftlige oplysninger om kirkens klokker findes i præsteindberetningen fra
1623/25 samt i en forordning fra 1624, kendt i afskrift, om takster for klokkeringning ved begravelser. Antallet af klokker varierer dog mellem disse. I
Præsteindberetningen fortælles, at der i vesttårnet
hang »3 stoere klocker, 2 medelmaade, 1 liden«.63

Danmarks Kirker, Svendborg
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Passagen kan forstås som omhandlende ‘tre store
klokker, heraf to middelmådige (dvs. hverken store
eller små), samt en lille’, altså fire klokker (nr. 1-4),
hvilket stemmer overens med de årstal, der findes
på de nævnte klokker. Det kan dog ikke udelukkes, at passagen beskriver seks klokker,611 hvilket
i så fald skulle inkludere de to †klokker, som var
forbundet med tårnuret, og som kendes fra senere
kilder (†nr. 2-3), om end disse ikke hang i tårnet;
eller måske beskrives den i øvrigt helt ukendte
†nr. 4. Derimod omtaler forordningen om taksten
for klokkeringning entydigt fem klokker, nemlig: »den største Kloche«, »di andre Thoe Store
Klocher« og »di Thoe smaa Klocher«; altså (efter
størrelsen at dømme) nr. 2-4 og †nr. 2-3, hvorved klokke nr. 1 dog synes udeladt.612 Der kan
dog også, og måske snarere, være tale om klokke
nr. 1-4 samt en †klokke (†nr. 4), idet de to små
klokker, der muligvis allerede på dette tidspunkt
var forbundet med tårnuret, vel næppe anvendtes til ringning ved begravelser. 1642 anskaffedes
yderligere en klokke (nr. *5), og bestanden synes
hermed bragt op på mindst syv klokker. I kirkens inventarier nævnes fra 1664 konsekvent fem
klokker i tårnet, og fra 1670 (i regnskaberne fra
1654) også to små klokker (†nr. 2-3),18 som dog jf.
ovenstående kan være af ældre dato.
Bestanden af tårnklokker synes således uændret
siden midten af 1600-tallet;613 2015 er den yngste
klokke dog flyttet til Nyborg Kirkegård. De tre
senmiddelalderlige klokker kan alle have hængt
i et †klokkehus eller en †klokkestabel på kirkegården (jf. s. 871), men må 1581 formodes flyttet til det nyopførte vesttårn. Ifølge en tradition,
som kan føres tilbage til Danske Atlas (1774), skal
Tolvklokken og Mariaklokken dog 1604 være
overført fra †Slotskirken (s.d.)imod vederlag af
gammelt kedelkobber.360 Oplysningen kan ikke
bekræftes af andre kilder, og fremgår heller ikke
hverken af udsmykning eller indskrifter.614 Der
savnes endvidere oplysninger om den middelalderlige klokke (†nr. 1), der må have hængt i messeklokkespiret mod øst (jf. s. 906).615
1947 blev klokkerne omhængt i vuggebomme,
som 1984 atter udskiftedes med slyngebomme.
1957 opsattes et klokkespil (s. 1048), og på samme tid etableredes automatisk ringning.91

66
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Fig. 175. Klokke nr. 1, formentlig 1400-tallets første fjerdedel, støbt af »Pether« (s.
1042). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Bell no. 1, probably first quarter of 1400s, founded
by “Pether”.

1) (Fig. 175), formentlig 1400-tallets første
fjerdedel, støbt af »Pether«.616 Betegnet ‘Tolvklokken’. 85 cm i tværmål. Om halsen et skriftbånd med en vanskeligt tydbar minuskelindskrift i relief: »a gd tl pi b a gd«, hvoraf »tl pi«
står på hovedet. Som skilletegn er anvendt fem
brakteater617 samt kors, romber og et aftryk af
støberens sigil. Indskriften, der må opfattes som
en række forkortelser, er af Uldall foreslået tydet

som: »a(ve) g(enetrix) d(ei) i(as)p(ar) b(a)lt(hazar)
a(ve) g(enetrix) d(ei)« (Hil være dig Guds moder Jesper (Kasper) Baltasar hil være dig Guds
moder), antagelig navnene på to af De Hellige
Trekonger.618 Desuden findes i skriftbåndet tre
relieffer, af Uldall identificeret som visende De
Hellige Trekonger.619 På legemets ene side er en
seksbladet roset, svarende til udsmykningen på
klokken i Svendborg Vor Frue Kirke (s. 367),
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Fig. 176. Klokke nr. 2, 1450, med relief af evangelisten Johannes (s. 1043). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Bell no.
2, 1450, with relief of John the Evangelist.

om end mindre; herfra udgår forskellige ornamenter, bl.a. et kors og et støbermærke i form
af to korslagte, langskaftede hamre (fig. 344). I
litteraturen er der tradition for at datere tolvklokken til 1480 og dermed placere den som
kirkens næstældste klokke;620 en datering, der
dog fuldstændig afvises af Uldall.621
Klokkens oprindelige placering er usikker. Ifølge præsteindberetningen 1623/25 fandtes den i

et ‘mådeligt’ tårn »paa den westen ende kircken«
(jf. note 210).622 Danske Atlas anfører derimod,
at tolvklokken hang i Slotskirken (s.d.) og først
blev overført til sognekirken 1604.360 Klokken er
i dag ophængt i en moderne slyngebom som den
sydligste i rækken.
2) (Fig. 176), 1450, betegnet ‘Mariaklokken’. 118 cm i tværmål. Om halsen et skriftbånd med minuskelindskrift, begyndende med
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et initial, mellem dobbelte rammelinjer: »Anno
domini m°cccc° l° ossanna vocor, o rex glorie
xpiste veni cvm pace« (I det Herrens år 1450,
jeg hedder hosianna, Kristus, ærens konge, kom
med fred).623 Som skilletegn er anvendt dobbelte
punkter; endvidere to kors samt en medaljon
med Kristus på korset omgivet af Maria og Johannes. På legemets ene side er et relief af Maria med barnet, stående på en konsol, hvorover i
en bue er minuskelindskrift: »virgo maria ivva«
(hjælp Jomfru Maria). Under figuren er et lille
relief af Skt. Olaf og ved siden af den støbermærket (fig. 177).624 På legemets modsatte side er et
relief af Evangelisten Johannes, ligeledes stående

på en konsol, og over hans hoved med minuskler
»sanctvsiohannes« (Skt. Johannes). Derunder er
et relief af Maria siddende med barnet på armen
(jf. fig. 176).
På grund af sendateringen af klokke nr. 1 betegnes Mariaklokken i litteraturen oftest som kirkens
ældste.625 Ifølge Danske Atlas hang den oprindelig
i Slotskirken, men blev 1604 flyttet til sognekirken sammen med nr. 1.626 Som det var tilfældet
med nr. 1, kan også Mariaklokken dog fra første
færd have hængt i et †klokkehus eller en †klokkestabel på kirkegården og siden 1581 være flyttet til
sin nuværende placering. 1796 måtte den forsynes
med nye remme, da de gamle var blevet slidt op

Fig. 177. Klokke nr. 2, 1450, med relief af Maria med barnet samt støbermærke (s.
1043). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bell no. 2, 1450, with relief of Mary with the
Infant Jesus and founder’s mark.
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Fig. 178. Klokke nr. 3, 1523, støbt af Oluf Kegge (s. 1046). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Bell no. 3, 1523, founded
by Oluf Kegge.
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under den landsdækkende klokkeringning i forbindelse med enkedronning Juliane Maries død.18
Klokken er i dag ophængt i moderne slyngebom
som den næstsydligste i rækken.
3) (Fig. 178), 1523, støbt af Oluf Kegge.627 Betegnet ‘Vægterklokken’. 113 cm i tværmål. Om
halsen et skriftbånd med minuskler, begyndende
med et initial: »Anno domini m d xxiii maria mater gracie mater misericordie tv nos ab hoste protege et hora mortis svscipe« (I Herrens år 1523
Maria nådens mor barmhjertighedens mor beskyt
du os mod fjenden og modtag os i dødens time).628
Som skilletegn er anvendt rosetter samt kors, heraf
nogle, hvor korsstammens ender er kløftede. Indskriften afsluttes af støbermærket. På legemet er
fem relieffer (fig. 179): 1-2) Pilgrimstegn for Skt.
Theobald af Thann (Alsace). Relieffet, 9 cm højt,

viser en siddende biskop i fuldt ornat under en
baldakin, mens to småengle sætter mitraen på hans
hoved. På det ene relief har baldakinen og englene
været brudt af inden støbning. Tilsvarende aftryk
findes på flere danske klokker samt på malmdøbefonten i Varde Skt. Jacobi (DK Ribe 902),629 mens
et originaltegn er fundet ved udgravning i Horsens.630 3) En gotisk monstrans, hvorover vistnok
Kristus på korset, muligvis et pilgrimsmærke fra
byen Wilsnack i Brandenburg.631 4) Et kors, dannet ved aftryk af fem mønter.632 5) En lille brakteat
(på slagringen).633
Klokken var formentlig oprindelig ophængt i
et †klokkehus eller en †klokkestabel på kirkegården i lighed med nr. 1-2. En ældre tradition
om en eventuel overflytning 1604 fra Slotskirken
er ikke korrekt (jf. ovf.).634 I dag er klokken op-

Fig. 179. Relieffer på klokke nr. 3 (s. 1046). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Reliefs
on bell no. 3.
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Fig. 180. Klokke nr. 4, 1615 (s. 1047). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Bell no. 4, 1615.

hængt i moderne slyngebom som den nordligste
i rækken.
4) (Fig. 180), 1615, støbt på foranledning af
borgmester Peder Nielsen (jf. †dåbsfad s. 974, lysekrone nr. 2, *(†)epitafium nr. 1, gravsten nr. 13,
*kisteplade nr. 1). Betegnet ‘Stormklokken’. 118
cm i tværmål. Om halsen versalindskrift i to bånd
mellem tredobbelte rammelinjer: »Denne kloke
hafver Peder Nielssenn borgemester i Niperg i(!)
anno 1615«.
adedt (ladet) støbe thill
Som skilletegn er anvendt rosetter. Nederst på legemet samt om slagringen er tredobbelte linjer.
Hankene har tovsnoning.

Ifølge Danske Atlas blev klokken støbt i Rostock;
om denne og nr. 5 anføres, at ‘begge kostede 304
daler’. 360 Den er tilskrevet klokkestøberen Michael Westfal, der har leveret klokker til talrige kirker i Fyns Stift, bl.a. Odense Vor Frue og Assens
Vor Frue (DK Odense 1136 og 2558), samt til en
række landsbykirker i Maribo Amt (jf. DK Maribo
1620).635
Klokken er ophængt i moderne slyngebom
som den næstnordligste i rækken.
*5) (Fig. 181), 1642, støbt af Antoni Wiese i
Lübeck. Betegnet ‘Fem-’ eller ‘Tiklokken’.636
61 cm i tværmål. Om halsen tysksproget versa-
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Fig. 181. *Klokke nr. 5, 1642, støbt af Antoni Wiese,
Lübeck (s. 1047). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Bell
no. 5, 1642, founded by Antoni Wiese, Lübeck.

lindskrift mellem dobbelte rammelinjer: »Antoni
W sen gos mich in Lubeck 1642« (Antoni
W sen støbte mig i Lübeck 1642). Derunder
en bladranke med blomster. Nederst på legemet
samt om slagringen er flerdobbelte rammelinjer.
Ifølge Danske Atlas blev klokken støbt på foranledning af en Peder Lerche; om denne og nr.
5 anføres, at ‘begge kostede 304 daler’.637 Antoni
Wiese har desuden leveret klokker til Vejle Skt.
Nikolaj (DK Vejle 158), Ugilt (Hjørring Amt)
og Skinnerup (DK Thisted 377) samt en døbefont til Nykøbing Kirke (DK Maribo 224).638
1793 blev klokken taget ned og bragt til smeden, Niels Top, som reparerede hankene, der var
brækket, ved at bore huller i klokken og indsætte to bøjler.18
Klokken, der har hængt i det nordlige glamhul
mod vest,639 blev 1956 med den tilhørende vug-

gebom hensat i et hjørne i øvre mellemstokværk.
2015 flyttet til Nyborg Kirkegård.
†Klokker. 1) En antagelig senmiddelalderlig
messeklokke må have hængt i messeklokkespiret
i øst (s. 906); et tilmuret rebhul ses angivelig fra
kirkens loft.640
2-3) Muligvis 1600-tallets første fjerdedel eller før (jf. ovf.). Den første sikre omtale er 1654,
hvor de omtales som hhv. ‘time’- og ‘kvarterklokken’; dette år blev sidstnævnte repareret med to
hanke, som blev faststøbt oven på den.18 Fra 1670
omtales to små klokker ‘i kirken’, og 1746/47
præciseres, at de tjente som slagklokker for tårnuret.18 Klokkerne hang bag orglet, dvs. i tårnets
nedre mellemstokværk.18 1684 blev de slået fast
i egebrædder; to strenge førte fra urværket til
klokkerne inde i kirken.18 1856/57 var de ikke
længere i brug.18 1859/60 blev den ene ophængt
i en overdækket klokkestol uden på lighuset (s.
878);18 en snor førte ind i huset, således at skindøde kunne ringe med klokken. 1874 blev den
tilbageværende klokke solgt; hanken var på dette
tidspunkt afslået.18
4) En i øvrigt ukendt †klokke, støbt før 1659,
er ifølge Crone omtalt 1721, da der ved auktion
blev solgt et stykke malm fra en klokke, ‘som i
fjendens tid skal være tagen af tårnet og slået i
stykker’.641
Klokkespil, 1957, oprindelig med 13 klokker,
støbt af Günther Otto, Hemelingen ved Bremen
og skænket af vinhandler, konsul Th. Andersen,
Odense.642 Tolv af klokkerne har versalindskrift,
på den ene »Konsul Th. Andersen Vingaarden
Odense 1956«, på de øvrige navne på medlemmer af konsulens familie. Udvidet 1979 med
klokkerne cs3 og g3,støbt hos Petit & Fritsen,
Holland. Toneomfang: c2, d2, e2, f2, fis2, g2, a2, ais2,
h2, c3, cs3, d3, e3, f3, g3. Klokkerne spilles fra et
elektrisk båndspilleværk med integreret klaviatur af fabrikatet Ed. Korfhage & Söhne GmbH
& Co.; dette er placeret i organistværelset i tårnets nedre mellemstokværk. Klokkespillet var
oprindelig placeret i klokkestokværket, men
blev 1980 flyttet til det mellemste mellemstokværk.643
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Fig. 182. Slotsskriver Jens Madsens døtre. Detalje af epitafium nr. 11 (s. 1080). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Daughters of the castle clerk Jens Madsen. Detail of sepulchral tablet no. 11.

gravminder
Oversigt. Kirken rummer i alt 47 gravminder fra tidsrummet o. 1600-1800, heraf 24 epitafier og mindetavler, der er ophængt i sideskibene, korsarmene og
tårnrummet, og 23 gravsten, hvoraf hovedparten er
samlet i gulvet i nordre korsarm. Til gruppen af epitafier skal yderligere føjes to fra slutningen af 1500-tallet,
der findes i Nationalmuseet (nr. *1-2), samt to, der
opbevares uden for kirken i fragmenteret tilstand (nr.
*(†)1-2). Med blandt gravstenene må også tælles en
sten, der ligger under korgulvet (nr. (†)13), samt fem
gravsten, der er udført fra bygningen til den nedlagte
kirkegård (nr. 7, 13, 16, 18 og 22). Endelig opbevares
fragmenter af *(†)gravsten på Nyborg Slot.

Som det fremgår af ældre skriftlige kilder, har beholdningen af gravminder været væsentlig større. Den ældst
kendte registrering af gravminderne i kirken hidrører
fra o. 1685 (Resen, Fyn), hvor i alt 70 monumenter er
omtalt, om end uden nærmere specifikation af typen.644
Heraf er hovedparten ikke længere at finde i kirken.
Hvis ikke andet direkte fremgår af gravskriften eller
andre kilder, er disse nedenfor anført under †gravsten
(»antagelig gravsten«). I 1800-tallet udførte voldmester, senere materialskriver Jørgen Peter From (†1883)
skitseagtige tegninger og/eller afskrifter af 31 gravsten,
som lå i kirken, heriblandt flere, som ikke er bevaret
i dag.645 1883-85 publicerede lokalhistorikeren, exam.
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jur. Frederik Eberhard Crone, en oversigt, dels over de på
daværende tidspunkt 28 bevarede epitafier,646 dels over
personer, der i tidsrummet 1557-1788 var blevet begravet i kirken, og hvoraf flertallet må formodes at have
haft en sten på deres gravsted. Sidstnævnte redegørelse
byggede for periodens første del, frem til og med 1661,
på en nu ukendt fortegnelse over gravsten, der tidligere
havde ligget i kirken, men siden var kasseret (36 stk.).
Fortegnelsen indeholdt kun oplysninger om personalia,
ikke om monumenterne eller indskrifterne i øvrigt.647
De omtalte sten er anført under †gravsten nedenfor.648
Desuden kendes et mindre antal †gravsten fra kirkens
regnskaber; også disse er indarbejdet i nedenstående
oversigt, der tæller i alt 64 †gravsten. Nogle er antagelig identiske med de genanvendte eller helt udslidte
gravsten, der i dag ligger i gulvet i nordre korsarm, eller
med de gravstensfragmenter, der siden 1975 opbevares
på Nyborg Slot. Endelig findes der på kirkegården fem
gravsten, som vides eller må antages oprindelig at have
ligget i kirkegulvet. Det samlede antal kendte gravminder med tilknytning til kirken er således af betragtelig
størrelse (mindst 33 epitafier og 109 gravsten) sammenlignet med andre fynske købstadskirker, Odense Domkirke undtaget.
Der er ikke konstateret middelalderlige grave i
kirken, om end disse utvivlsomt har været der. Fra
skriftlige kilder vides, at Eske Axelsen (Brock), søn af
Axel Laugesen Brock til Clausholm, blev begravet i
kirken før 1480. Dette år stiftede hans far en sjælemesse (jf. s. 836) for sig selv og sin familie, i særdeleshed dog for ‘min søn Eske, hvis legeme i førnævnte
stad (d.e. Nyborg) er begravet’.649 Eske Brock havde
personlig skænket en stor, grå hest som sjælegave til
kirken.650 Gravens placering og dens eventuelle markering er dog uvis.
	Efter reformationen blev kirken det sidste hvilested
for flere medlemmer af højadelen, deriblandt slægtninge til en række lensmænd på Nyborg Slot. Det
fremgår af gravminderne over Frands Brockenhuus’
tre børn (†1548), to sønner af Axel Viffert (†1571
og 1577), Hans Barby (†1577) og seks børn af lensmand Eskild Gøye (†før 1584) (jf. *epitafium nr. 1,
†epitafium nr. 1-2, †gravsten nr. 1 og 8). Også lensmand Mogens Kaas (†1656) blev begravet i kirken.651
1649 indrettede Karen Krabbe for sig og sine afdøde
ægtemænd, Johan Friis til Ørridslev og Holger Rosenkrantz til Glimminge, et gravkapel ved korets sydside,
som blev udstyret med et stort stenepitafium med
64 anevåbener samt afdødes gyldne kister; for åbningen mod vest opsattes en prægtig gitterlåge, udført af
kunstsmed Caspar Fincke (†gravkapel nr. 1).Yderligere
et †gravkapel (nr. 2) indrettedes 1711 ved korets nordside af kaptajn Erik Flemming Ulfeldt til Raschenberg. Ud over disse kendes skriftlige vidnesbyrd om en
række adelige begravelser og bisættelser, der dog ikke
har sat sig varige spor i kirkerummet.652

I 1600- og 1700-tallet tjente kirken som begravelsesplads for medlemmer af byens embedsstand
og bedrestillede borgere, der blev gravsat i murede
begravelser eller jordfæstegrave under kirkegulvet (jf.
s. 1161). De bevarede epitafier er fortrinsvis ophængt
over medlemmer af byens magistrat (borgmestre og
rådmænd) samt over kongelige embedsmænd som toldere, skrivere ved Nyborg Slot og ridefogeder. Endvidere vidner tre epitafier om afdøde gejstlige (nr. 14, 17
og 18). Et tilsvarende persongalleri afspejler sig i gravstenene (jf. også s. 1161). I en række tilfælde er såvel
det væghængte epitafium som den sten, der markerede
gravstedet i kirkegulvet, bevaret.653
Stilistisk oversigt over de bevarede gravminder. Der er
tale om en usædvanlig rig samling af fornemt udførte,
prægtigt udsmykkede og bekostelige monumenter,
forsynet med karakterfulde og detaljerige portrætter
af medlemmer af datidens Nyborgs mest fremstående
familier. 15 af de i alt 28 helt eller delvis bevarede epitafier har rigt udskårne rammer af sten eller træ, de
fleste omsluttende et eller flere malerier med religiøse
motiver og portrætter af afdøde (nr. *1-6, 8-11, 13-14,
*(†)1-2 samt epitafiet fra †gravkapel nr. 1); af et enkelt
er kun maleriet med portrætter af afdøde bevaret (nr.
(†)3). Til gruppen føjer sig desuden flere †epitafier.
Monumenterne er udført og opsat i løbet af en godt
100-årig periode begyndende i 1577. De ældste er
arkitektonisk opbyggede epitafier i renæssancestil, to af
dem er udstyret med portrætmalerier signeret 1607 af
Flensborg-maleren Johan von Enum, der også udførte
arbejde for Christian IV (o. 1612) (nr. 3-4). Fra perioden 1625-75 stammer 11 epitafier i bruskbarok stil, de
fleste udført af bemalet sandsten med detaljer af sort og
hvidt marmor.654 Flere af dem er beslægtede, det gælder
bl.a. nr. 6 og *(†)1, udført hhv. 1626 og 1628. Også en
gruppe epitafier, opsat i årene 1649-54, udviser indbyrdes slægtskab og kan antagelig henføres til samme
værksted, der dog ikke er nærmere identificeret (nr.
8-11 samt *(†)2). Blandt fællestrækkene kan nævnes en
kartouche med skjolde nederst på nr. 9, 11 og *(†)2,
som hviler på en konsol med en karakteristisk løvemaske, bl.a. med fladt tilbagelagte ører; hertil kommer
de lidt pluskæbede kerubhoveder i sidevingerne på nr.
8 og 11, bruskværksslynget, der løber ud i forvredne
masker på nr. 8 og 10, og endelig topfiguren af Kristus,
der kroner nr. 8-11, og som formentlig også oprindelig
har kronet nr. *(†)2. Et af epitafierne i denne gruppe
(nr. 8) har et portrætmaleri, signeret af Odense-maleren
Hans Schütte, der ligeledes har signeret maleriet på
Fig. 183. Plan over epitafiernes samt enkelte inventargenstandes placering før restaureringen 1870-71.
Tegning af Fr. Crone. I NLA. – Plan of the placing of
sepulchral tablets and some furnishings before the restoration
of 1870-71.
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epitafium nr. 13. Muligvis er han yderligere mester for
malerierne på nr. 9 og 11 og *(†)2.
De bevarede epitafier fra slutningen af 1600-tallet
og første halvdel af 1700-tallet har karakter af enkle
mindetavler, kun forsynet med indskrift, eventuelt
suppleret med udsmykning i form af våbenskjolde,
forkrænkelighedssymboler eller lignende. Det afspejler
antagelig Christian V’s begravelsesforordning fra 1682,
der kun tillod opsætning af epitafier med inskriptioner,
ikke med malerier.655
	Også blandt gravstenene findes en række markante
monumenter, der fortjener at fremhæves. To figursten
fra 1600-tallets første halvdel findes i kirken (nr. 6
og 12), en tredje er siden år 1900 anbragt uden for
kirken (nr. 13). To sten fra 1600-tallets anden halvdel
med opstandelsesmotiv, udført efter stik af Hieronymus Wierix (nr. 16 og 24), har paralleller i gravsten i
Bogense og Middelfart kirker; tre andre har foroven
en opstandelsesscene, udført efter forskellige forlæg,
men alle båret af en atlant (nr. 5, 8 og *(†)9). Bemærkelsesværdig er også den noget slidte sten over rådmand Bertel Hansen (nr. 4) med opstandelsesmotiv
flankeret af detaljerige relieffer af byen Jerusalem på
den ene side og en rytter med lanse og vajende fjerbusk på hatten på den anden. En beslægtet sten er
nr. *(†)10, der har samme forlæg for opstandelsesmotivets soldater, ligesom begge sten er smykket med
kvindelige profilhermer langs skriftfeltets lodrette
sider. Godt en fjerdedel af de bevarede gravsten og
-fliser er dog så slidte, at indskrifterne ikke længere
kan tydes og motiverne ikke identificeres; andre er
tydeligvis genbrugt med nye indskrifter (nr. 4, 5, 16
og 21).656
Senere ændringer og istandsættelser. Ved sit besøg i
Nyborg 1746 noterede historikeren Jacob Langebek,
at kirken var »gandske fuld af Epitaphia, som alle ere
meget forgyldte og særdeles vel holdne ved lige«.657
Epitafierne hang på pillerne nær ejermændenes begravelse, mens gravstenene tilsvarende var fordelt i kirkens
gulve. Gravsten, der var hjemfaldne til kirken, blev
løbende opmagasineret i våbenhuset og siden bortsolgt.
Det gjaldt for eksempel rådmand Hans Mortensens
gravsten (†nr. 41), der lå i midtskibet, men 1679 blev
flyttet til våbenhuset, hvorfra den året efter blev solgt
til magister Frants Thestrup for 27 daler. 1689 og 1696
blev gravsten, der stod i våbenhuset, lagt på hhv. Claus
Skippers grav i kirken (†gravsten nr. 13) og Rasmus
Frandsens grav på kirkegården. Da skipper Peder Sand
fra Stockholm i 1698 døde på sit skib, som lå for anker
ved Nyborg, og blev begravet i det nordligste sideskib, fandt man en gammel gravsten på stedet, der blev
hensat i våbenhuset. De hjemfaldne gravsten fandt
også undertiden praktisk anvendelse. Således blev en
gammel gravsten fra våbenhuset 1699 lagt under en
rende på kirkens østside, hvorfra vandet åbenbart dryppede ned.18

I forbindelse med istandsættelserne 1805 og 1822
blev en del gravsten angivelig kasseret, og dette gentog
sig ved restaureringen 1833-35, hvor murermester
Knudsen blev betalt for at kløve gravsten til fortov,
mens de gravsten, der stadig lå i kirkegulvet, blev skjult
under det nye flisegulv (s. 939).658 Endnu i slutningen
af århundredet fandtes et antal gravsten genbrugt i flisegangen fra Adelgade til præstegården.659 Epitafierne
berørtes tilsyneladende ikke af disse istandsættelser,
men bibeholdt deres pladser på kirkens piller (jf. fig.
36f og 183), om end prins Christian Frederik, daværende guvernør over Fyn og Langeland (Christian
VIII), ved sit besøg i kirken 1816 fandt dens enkelhed
‘vansiret ved mange epitafier hængende på pillerne’.
Monumenterne var desuden indfattet af mørkeblå
skyggemalerier (†kalkmalerier nr. 6).251 Et stort epitafium af sandsten blev nedbrudt 1843 og maleriet indsat
i en ny ramme, da man frygtede, det ville styrte ned (nr.
(†)3); et andet blev flyttet fra midtskibet til koret (nr.
9). Dette og det følgende år reparerede smedemester
Knutzen desuden forskellige epitafiefigurer af sandsten,
hvor hoved eller arme var slået af, og alle epitafierne
blev renset og malerierne ferniseret.660 1858/59 blev
epitafierne istandsat af maler Iversen, bl.a. blev inskriptionen på tre stenepitafier opmalet, mens snedker L.
Wichmann forsynede tre træepitafier med kelede lister
i forskellige faconer.661
Ved hovedrestaureringen 1870-71 blev epitafierne flyttet fra deres hidtidige placering på pillerne
til sideskibenes og korsarmenes ydervægge samt til
tårnrummet og organistværelset.662 1878 blev nogle
manglende dele på epitafiefigurerne udbedret af A.
Dragsted; 1880 konserverede konservator ved Den
kongelige Malerisamling Frits Petersen malerierne
på to epitafier.84 I forbindelse med etablering af en
varmeledning og kirkegårdens omdannelse til haveanlæg år 1900 (jf. s. 942 og 847) blev et antal gravsten
taget op af kirkegulvet og anbragt udendørs, dels mod
nordre korsarm (gravsten nr. 7 og 13), dels mod kirkegårdens sydmur. En række gamle kirkegårdsmonumenter blev anbragt op ad den østre kirkegårdsmur.663
Ved restaureringen 1971-72 blev en del af de gamle
gravsten, der i 1830’erne var blevet skjult under flisegulvet, taget op og henlagt som gulv i nordre korsarm
(jf. fig. 73 og 184); *fragmenter af andre opbevares
siden 1975 i kælderen på Nyborg Slot. To store sten
epitafier (nr. *(†)1-2), der hang på vestvæggen, blev
nedtaget for at skabe plads til det nye orgel. 2007 er
et antal gravsten og kirkegårdsmonumenter indmuret
i kirkegårdsmuren (jf. s. 847).

Fig. 184. Indre set mod vest under restaureringen
1971-72. Foto Marinus Andersen 1971. – Interior looking west during the restoration of 1971-72.
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Fig. 185. *Epitafium nr. 1, o. 1577, over drengene Tønne Viffert (†1571) og Iver Viffert (†1577) (s. 1054). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *Sepulchral tablet no. 1, c. 1577,
commemorating the boys Tønne Viffert (†1571) and Iver Viffert (†1577).

Epitafier og mindetavler
*1) (Fig. 185-86), o. 1577, over Thon(n)e (Tønne) Weffert (Viffert), søn af Axsill (Axel) Weffert
(Viffert) og salige Anne Lindenou (Lindenov), †
juni 1571 på Nyborg Slot, ni år gammel, og
Iffuir (Iver) Weffert (Viffert), Axill (Axel) Weffert
(Viffert) og An(n)e Krabbis (Krabbes) søn, *6.
sept. 1577 på Nyborg Slot, †6. okt. s.å. smst.664

Arkitektonisk opbygget epitafium i renæssancestil, 168×115 cm; epitafiets topstykke er afbrækket, og flere ornamenter mangler. Storfeltet
er indsat i en smal, profileret ramme og flankeres
af kannelerede halvsøjler med korintiske kapitæler og prydbælter med forskelligt udformet akantusdekoration; søjlerne hviler på postamentfremspring med spor af påsatte †prydelser, svarende
til gesimsens fremspring. Nederst er et diminu-
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Fig. 186. Kristus på korset, flankeret af Tønne og Iver Viffert. Detalje af *epitafium nr. 1 (s. 1054). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Christ on the Cross, flanked by Tønne and Iver Viffert. Detail of *sepulchral tablet no. 1.

tivt, svejfet hængestykke med bladornamenter
mellem bosseprydede, fladtrykte halvkugler. Gesimsen har skriftfelt i profileret ramme mellem
fremspring, og øverst er spor af båndslyng i gennembrudt arbejde. Rammeværket er sortmalet

med okkerfarvede (oprindelig forgyldte) og røde
detaljer.
Storfeltets maleri (fig. 186), olie på træ, ca.
89×77 cm, viser Kristus på korset, flankeret af de
to afdøde drenge. Kristus er vist med mørkt hår
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og skæg, lukkede øjne og let åben mund. Han
hænger i næsten strakte arme, og hovedet falder
ned mod højre skulder. Kroppen er slank med
tydelig muskulatur, han bærer smalt, hvidt lændeklæde, og fødderne er fæstnet med en nagle. Fra
tornekronen og vunderne er bloddråber. Motivet
er sat i et bakket, græsklædt landskab med træer i
baggrunden, malet i grønne og brune nuancer. I
det fjerne de gråblå konturer af en by (Jerusalem)
med kuppel- og spirprydede bygninger. Tv. for
korset ses Tønne Viffert i trekvartprofil, knælende
med hænderne samlet i bøn. Han har kort, lyst
hår og er klædt efter tidens mode med pibekrave,
kort, sort kappe med gyldne knapper, sorte pludderbukser og tætsiddende, sorte hoser og sko; om
halsen en guldkæde. Ved siden af ham ligger en
spidspuldet sort hat med strudsefjer. Th. ses den
spæde Iver i sort svøb med hvide bånd, der lader
armene fri. På hovedet har han en hvid kyse, og i
hænderne holder han et rødt kors.
Motivet indrammes af 2×16 anevåbener, opstillet parvis og malet i de heraldiske farver.
Skriftfelterne er sorte med indskrift med forgyldt
fraktur. På storfeltet er forneden indskrift over
Tønne Viffert, på postamentfeltet over Iver Viffert, og på gesimsen et skriftsted (Åb. 14,13).
	Epitafiet blev restaureret 1920. Den oprindelige
staffering omfattede detaljer i blåt og sølv.665 Det
hang 1746 i midtskibet lige over for prædikestolen,
antagelig den oprindelige placering.666 1871 hang
det på nordvæggen i organistværelset.667 Siden
1911 i Nationalmuseet (NM inv.nr. D7770).668
*2) (Fig. 187-88), 1594. »Her under disse 3
stiene huiler disse Erlige oc Gufryktige folck dieris Biene«: Jep Mand, rådmand, †29. maj 1576,
Lauritz Jensøn (Jensen), slotsskriver, †6. aug. 1579,
Giert (Gert) Tor Borch (Torborg), rådmand, <†30.
juli 1603>, og deres hustru Kirsten Matsd(atter)
(Madsdatter), <†13. sept. 1603>. Af indskriften
fremgår, at epitafiet er bekostet af Gert Torborg
og Kirsten Madsdatter 1594 (jf. †orgelpulpitur nr.
1, †lysearm nr. 2, †gravsten nr. 4-5 og 20).669
Arkitektonisk opbygget renæssanceepitafium,
412×189 cm. Storfeltets maleri er indsat i en smal,
profileret ramme med tandsnit foroven og forneden, og flankeres af kannelerede dobbeltpilastre
på bosseprydede postamenter, foran hvilke står

enkelte frisøjler med korintiske kapitæler, hvilende på maskesmykkede postamentfremspring
(højre maske afslået) på volutkonsoller, ligeledes
med masker. Det lille hængestykke har form af en
dobbelt kartouche med frugtklaser omkring et
skriftfelt (nederste ornament afslået). Krongesimsens fremspring har diademhoveder (det venstre
mangler). Topfeltet flankeres af kannelerede pilastre samt svejfede sidevinger med bladværk og
krones af en profileret trekantgavl med kerubhoved og et lille topspir med en udsparet niche.
Rammeværket har rester af broget staffering
med bl.a. hvidt, gråt, rødt og forgyldning, skriftfelterne er sorte med indskrift med forgyldt fraktur og enkelte versaler; i topfeltet personalia, på
frisen et skriftsted (Luk. 12,40), på postamentet
og hængestykket oplysning om epitafiets tilblivelse: »Effterdi intet er Uissere end døden, oc
intet Uuissere (uvissere) end tiden, oc Gud Allermectigste icke/ haffuer begaffuit mig medt
min Hustrue, saa vell som medt tuinde Hinders
førige Hos/ bunder medt nogen Liffs arffuinge,
oc paa dette vi icke alle skulle skillis her fraa, oc
ingen hu/ kom(m)else lade effter os, da haffuer
vi icke udaff nogen ærgierighedt, men først oc
fremist/ Gud i Himmelen Thil lof og ære Kirken
thil/ b(?)e Prydelse og oss og Wores Aff gangene/
Gode Wener thiil en Hukomelse ladet/ be koste
Deng[!]e Tauule Anno 1594«. Omkring topfeltet
er sorte og gyldne beslagværksornamenter, omkring topgavlen liljekonvaller.
Storfeltets maleri (fig. 188), olie på træ,670 ca.
143×104 cm, viser foroven en fremstilling af
Dommedag, hvorunder de afdøde ses knælende
på jorden med hænderne samlet i bøn. Dommedagsfremstillingen er opdelt i to partier. Øverst
mod en solgul himmel ses Kristus omgivet af hellige kvinder og mænd, alle placeret i rosatonede
skyformationer. Den muskuløse Kristusfigur er
delvis hyllet i et folderigt rødt draperi, der lader
overkrop og venstre ben fri. Højre hånd er løftet
med en velsignelsesgestus mod de frelste, mens
den venstre er sænket mod de fordømte i Helvede. Ved hans højre side ses Maria, Maria Magdalena med salvekrukke, den kronede Katarina af
Alexandria med sit hjul samt en uidentificerbar
kvinde uden attribut. Til venstre er vist Johannes
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Døberen, evangelisten Johannes, Skt. Peter og en
sortskægget uidentificeret mand, klædt i rødt, blåt,
grønt og violet. Kristus flankeres af engle med en
gren og et sværd som henvisning til Nåden og
Dommen; ved hans fødder svæver to basunengle,
og i skyerne bag ham anes flere af de helliges forsamling. På motivets nedre parti ses et græsklædt
landskab, hvor de døde stiger op fra deres grave. I
venstre side ses de frelstes skare, assisteret af engle,
i højre side de dømte, bevogtet af djævle. Motivets
øverste del, med Kristus omgivet af hellige personer, er udført efter et kobberstik, tilskrevet Cornelis Cort efter tegning af Marten van Heemskerck
(1563). Herfra stammer også den dødning med
ligklæde, der rejser sig fra graven midt i billedet,
den på maven liggende person i forgrunden til
højre samt de forreste skikkelser i de frelste og de
dømtes skarer.671 Personerne er arrangeret parvis
med de to forud afdøde ægtemænd til venstre og
epitafiets stiftere, Gert Torborg og Kirsten Mads
datter, til højre. Mændene er vist med kort hår
og spidst, til dels tvedelt hageskæg, pibekrave, kort
sort kappe med opretstående krave, sorte pludderbukser og hoser. Hustruen bærer hvid konehue og
lang, sort kappe over tilsvarende underklædning
med hvidt forklæde og hvid stivet krave. Maleriets
farvelag har ødelæggelser på Gert Torborgs skikkelse, bl.a. er hans højre øje helt ødelagt.
	Oprindelig opsat i midtskibets sydside på den
anden pille fra vest (jf. fig. 183).672 1871 blev det
ophængt på vestvæggen i organistværelset. Siden
1917 i Nationalmuseet (NM inv.nr. D9412).
3) (Fig. 189-92), 1607, med signeret maleri af
Johan von Enum, over Peder Jenszøn (Jensen)
Schiffuer[!] (Skriver), b(orgmester), (†1608)673 og
hustru (Johanne Knudsdatter).674 Af indskriften
fremgår, at parret bekostede epitafiet 1607 (jf. sygesæt nr. 1, fontegemme s. 974, †orgelpulpitur nr.
1, †gravsten nr. 22).675
Arkitektonisk opbygget renæssanceepitafium,
300×153 cm. Storfeltets maleri er indsat i en smal,
profileret ramme og flankeres af smalle sidefelter,
foran hvilke er koblede søjler med korintiske kapitæler og prydbælter med englehoveder indfattet i rulleværk, alt hvilende på løvehovedsmykkede postamenter. Søjlerne er sammenbundet
over prydbælterne af et vandret led, besat med
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nagler og diamantbosser;676 samme udsmykning
findes langs storstykkets yderkanter. Under postamenterne er nedhængende rulleværkskartoucher
prydet med masker, formet som mandshoveder,
flankerende hængestykket, der har form af en
kartouche med tværrektangulært skriftfelt, som
forneden afsluttes af en drueklase (fig. 192). Krongesimsens fremspring har englehoveder på bosseprydede fremspring flankerende et skriftfelt, og
den afsluttes oventil med en tandsnitfrise. Topfeltet, hvori indskrift, flankeres af en mandlig (tv.) og
en kvindelig herme og krones af en brudt topgavl
med løvehoveder samt en konsol, der bærer topfiguren i form af et englebarn (fig. 191).
Rammeværkets staffering er rødbrun med grønne og grå detaljer samt rig forgyldning. Søjleskafterne er hvide, bag dem er grønlig marmorering.
Topfiguren og kerubhovederne har naturlig karnation, mens maskerne er røde. Indskrifterne står
med forgyldt fraktur på sort bund. Hængestykket rummer oplysninger om epitafiets tilblivelse,
mens gesimsen og topfeltet har skriftsteder (hhv.
Es. 66,2 og Joh. 3,14-15). Den oprindelige staffering omfattede blåt, grønt, gråt, hvidt og sort
samt stærk rødviolet, endvidere forgyldning samt
rød og grøn lasur.
Storfeltets maleri (fig. 190) er malet 1607 af
Flensborgmaleren Johan von Enum. Signaturen »Iohan: A. Envm pinxit a(nn)o 1607« findes
centralt på maleriet mellem de to mandsfigurer
øverst på skrankevæggen (fig. 345).677 Det er udført i olie på træ, måler 104×73 cm, og viser en
todelt fremstilling, foroven med Moses med Kobberslangen, forneden med Peder Jensen Skriver
og hustru samt en ukendt mand knælende på et
flisegulv med hænderne samlet i bøn foran en lav
skrankevæg med rundbuede arkader.
I fremstillingen af Moses med Kobberslangen ses
Moses stående, iklædt rød kappe over grålig kjortel og pegende med en stav mod den ophængte
slange. Omkring ham ligger hel- og halvnøgne
ofre for slangebid, mens andre, påklædte, figurer
forsøger at hjælpe dem; i baggrunden ses israelitternes lejr. Forskellige kobberstik er anvendt som
forlæg for kompositionen; bl.a. er de tre kvinder
i forgrunden udført efter Johann Sadelers kobberstik af Korsfæstelsen efter maleri af Christoph
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Fig. 187. *Epitafium nr. 2, 1594, over rådmand Jep Mand (†1576), slotsskriver Lauritz Jensen (†1579),
rådmand Gert Torborg (†1603) og deres hustru Kirsten Madsdatter (†1603) (s. 1056). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – *Sepulchral tablet no. 2, 1594, commemorating Alderman Jep Mand (†1576), the castle
clerk Lauritz Jensen (†1579), Alderman Gert Torborg (†1603) and their wife Kirsten Madsdatter (†1603).
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Fig. 188. Dommedag; i forgrunden portrætter af rådmand Jep Mand, slotsskriver Lauritz Jensen, rådmand
Gert Torborg og deres hustru Kirsten Madsdatter. Detalje af *epitafium nr. 2 (s. 1056). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Judgement Day; in the foreground portraits of Alderman Jep Mand, the castle clerk Lauritz Jensen,
Alderman Gert Torborg and their wife Kirsten Madsdatter. Detail of *sepulchral tablet no. 2.
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Fig. 189. Epitafium nr. 3, 1607, over borgmester Peder Jensen Skriver og hustru (s. 1057). Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – Sepulchral tablet no. 3, 1607, commemorating Mayor Peder Jensen Skriver and his wife.
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Fig. 190. Moses med Kobberslangen; i forgrunden Peder Jensen Skriver og hustru samt en ukendt mand.
Malet af Johan von Enum 1607. Detalje af epitafium nr. 3 (s. 1057). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Moses
with the Bronze Serpent; in the foreground Peder Jensen Skriver and his wife and an unknown man. Painted by Johan
von Enum, 1607. Detail of sepulchral tablet no. 3.
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Fig. 191. Topstykke med hermer. Detalje af epitafium nr. 3 (s. 1057). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Top piece with herms. Detail of sepulchral tablet no. 3.

Schwarz.678 I forgrunden th. ses antagelig Peder
Jensen Skriver og hustru i trekvartprofil. Han er
mørkhåret med skæg og bærer pibekrave, sort,
knappet overdel med bælte, lukket med et blankt
spænde, sorte benklæder og kappe, hun bærer hvid
konehue og tilsvarende krave samt forklæde, sort
bluse og lang sort kappe med for af rød brokade
med mønster af granatæbler og fligede blade. Over
for dem ses en uidentificeret mand med rødblondt
hår og skæg, sortklædt med hvid pibekrave.
	Under en gennemgribende istandsættelse 1989
var epitafiets dele adskilt, sekundære profiler i fyrretræ blev erstattet af nye i egetræ og manglende
profiler tilføjet; det samme gjaldt en manglende
vinge på topenglen. Samtidig blev den oprindelige staffering afdækket og fastlagt.

	Epitafiet hang oprindelig i det sydøstlige hjørne af Skt. Gertruds Kapel (jf. fig. 36h og 183).679
1871 opsat på sin nuværende plads i nordre sideskibs 1. fag, vest for vinduet.
4) (Fig. 193-94), 1607, med signeret maleri af
Johan von Enum, over Matz (Mads) Lerke (Lerche), (borgmester, †1608)680 og hustru Sidtzell
(Sidsel) Knutz Datter (Knudsdatter).681 Af indskriften fremgår, at parret bekostede epitafiet 1607
(jf. †dåbsfad s. 974, lysekrone nr. 1-2, *(†)epitafium
nr. 1, gravsten nr. 13, *kisteplade nr. 2).682
Arkitektonisk opbygget epitafium i renæssancestil, 358×187 cm. Storfeltets maleri er indsat
i en profileret ramme. Det flankeres af smalle sidefelter udformet som rundbuede nicher med
kerubhoveder i sviklerne, båret af kannelerede
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halvsøjler med joniske kapitæler og prydbælter
med planteornamentik over bossesmykkede postamenter. Foran nicherne står glatte søjler med
kompositkapitæler og prydbælter med bladværks
indfattede kerubhoveder, hvilende på postamentfremspring med løvemasker i rulleværkskartoucher hvorunder maskeprydede volutkonsoller. Hængestykket udgøres af en beslagværkskartouche med skriftfelt. Over storstykket er en
gesims med tandsnit og diademhovedsmykkede
fremspring. Herover topspir på bossesmykkede
konsoller.Topstykket og den tilhørende gesims er
i det væsentligste en formindsket gentagelse af
storstykket; det flankeres af kvartcirkulære sidevinger udformet som rulleværkskartoucher med
maskehoveder. Også epitafiets kronende topgavl
har form af en rulleværkskartouche, der afsluttes
af en diminutiv gavltrekant, alt ligeledes flankeret
af prydspir.
Rammeværkets bemaling omfatter grønt, gråt,
blåt og rødbrunt samt rig forgyldning; frisøjlernes
skafter er hvide. I portalerne er der illusionistisk
maleri, der skal ligne dybe nicher. Skriftfelterne
har indskrift med forgyldt fraktur og antikva
på sort bund: På hængestykket findes oplysninger om epitafiets tilblivelse, mens postament-,
frise- og topfelterne har skriftsteder (hhv. Matt.
11,28-30, Rom. 4,25 og Joh. 3,16); på frisen desuden årstallet »1607«, angivet tv. og th. Endelig
er på topgavlen anført Jahves navn med hebraiske
bogstaver, udført i sort på lys bund. Stafferingen
svarer næsten til den oprindelige; dog har søjle-
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skafterne haft let marmorering, mens pilastrenes
prydbælter har været lyserøde.
Storfeltets maleri (fig. 194) er malet 1607 af Johan von Enum, hvis signatur, »IO: A. Envm me fecit Ao 1607«, findes i nederste venstre hjørne (fig.
346).677 Det er udført i olie på træ, 116,5×90,5 cm,
og viser en fremstilling af den korsfæstede Kristus
med de to røvere, flankeret af Mads Lerche og hans
familie. Midt i billedet ses Kristus på korset, udført
efter et kobberstik af Johann Sadeler efter maleri af
Joos van Winghe.683 I baggrunden ses de to korsfæstede røvere samt et byprospekt (Jerusalem) under en uvejrshimmel med mørke skyer. Figurerne
har naturlig karnation, Kristus og røveren til højre
har hvidt lændeklæde, røveren til venstre et rødt.
I venstre side ses Mads Lerche med gråt hår og
skæg, pibekrave, sortklædt og med kappe over
skuldrene. Han knæler med en bog i hænderne.
Bag ham står fire sønner,684 de tre ældste lyshårede
og klædt som faderen, den mindste klædt i rosa
barnekjole med hvidt forstykke og tilhørende hue.
I højre side knæler to ens klædte kvinder i bøn,
den ene Sidsel Knudsdatter, den anden formentlig Mads Lerches første hustru, Maren Jacobsdatter
(†1590) (jf. †gravsten nr. 9),685 med hvide konehuer, kraver og forklæder, sorte bluser og kapper, og
bag dem står to pigebørn i tilsvarende dragt, men
med jomfrukroner686 på hovedet; over den ene er
malet et kors, en markering af hendes status som
afdød. Foran kvinderne ligger to tidligt afdøde
spædbørn i hvide svøb med grønne svøbposer og
rødgyldne lister.687

Fig. 192. Hængestykke med ejerindskrift. Detalje af epitafium nr. 3 (s. 1057). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Pendant with owner’s inscription. Detail of sepulchral tablet no. 3
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Fig. 193-94. 193. Epitafium nr. 4, 1607, over borgmester Mads Lerche og hustru Sidsel Knudsdatter (s. 1062). 194.
Kristus på korset; i forgrunden Mads Lerche og familie. Malet af Johan von Enum 1607. Detalje af epitafium nr. 4
(s. 1063). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 193. Sepulchral tablet no. 4, 1607, commemorating Mayor Mads Lerche and his
wife Sidsel Knudsdatter. 194. Christ on the Cross; in the foreground Mads Lerche and family. Painted by Johan von Enum,
1607. Detail of sepulchral tablet no. 4.
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Ved en istandsættelse 1989-90 var epitafiet helt
adskilt, og sekundære profillister i fyrretræ blev
erstattet af nye i egetræ. Rammeværkets staffering blev fastlagt, repareret og delvis fornyet (søjleskafter m.m.). Maleriets farvelag, hvis tilstand
var meget dårlig, blev fastlagt, afrenset (på nær en
opmaling af ansigtet på pigen th.) og repareret.
	Epitafiet hang oprindelig i midtskibets nordside på pillen lige over for prædikestolen (jf. dog
også *1). Siden flyttet til Skt. Gertruds Kapel,
hvor det opsattes på pillen mellem 1. og 2. fag (jf.
fig. 36h og 183).688 1871 opsat på sin nuværende
plads på vestvæggen i søndre korsarm (jf. fig. 72).
5) (Fig. 195), 1625, over Hanns (Hans) Walter,
borgmester, †23. april 1603, »i det 95 hans aars
alder«, og hustru Giertrvd (Gertrud) Pedersdater
(Pedersdatter), †9. juli 16211[!], »i det 80 hindis
aars alder«. Parret var gift i 32 år og fik sammen
ti børn.689 Af indskriften fremgår, at epitafiet blev
opsat 1625 (jf. *(†)gravsten nr. 9).690
Regelmæssigt opbygget epitafium i bruskbarok, udført af sandsten og sort marmor (søjler,
skriftfelter), 318×205 cm. Storfeltet (77×69 cm),
hvorpå indskrift med fordybede, kursiverede, delvis sammenskrevne versaler, er indsat i en profileret ramme og flankeres af glatte søjler med
korintiske kapitæler samt diminutive sidevinger.
Ved hver side står på en profileret postamentgesims frifigurer af kvindelige dyder, tv. Troen med
en kalk i venstre hånd og fragment af et afbrækket kors i højre, th. Håbet med fugl og anker.
Hængestykket udgøres af en stor bruskværkskartouche med englehoveder omkring et rektangulært skriftfelt med indskrift med fordybede, kursiverede versaler i form af et opbyggeligt vers:
»O menisk tench och giff paa act
hvad est dv andit i all din pract
end it blomster och schrøbelig græs
der aff saa ringe en ting ned blæs
see nv kand dv wære stærk och føer
lidt om imoed wissen och tør
i dag en vrt i bram a[!]ch floer
i morgen død och lagt i iord«.

Krongesimsens fremspring er prydet med englehoveder hvorimellem et tværovalt skriftfelt. Topstykket er en vilter bruskværkskartouche hvori
to skjolde, tv. med bomærke og Hans Walters

initialer »HW«, th. med Jesumonogram »IHS«
og Gertrud Pedersdatters initialer »GPD«. Kartouchen udmunder i en konsol, som bærer en
topfigur af Kristus med verdenskuglen (højre
hånd afbrækket).
Rammeværkets bemaling er sort og brun med
lysegrå og forgyldte detaljer. Søjleskafterne er
sorte, figurerne lysegrå med forgyldning, og de
udhuggede indskrifter er forgyldte. På gesimsfrisen er et skriftsted med forgyldt fraktur (Luk.
11,28). 1993 blev epitafiet istandsat, idet en revne
i storfeltet blev limet sammen og staffering samt
forgyldning repareret.
	Oprindelig hang epitafiet på den vestligste pille
i midtskibets sydside (jf. fig. 183).691 1871 opsat
på sin nuværende plads i søndre sideskibs 4. fag,
øst for vinduet (jf. fig. 47).
6) (Fig. 196-99), 1626, over Anders Hanssøn
(Hansen) (Scheffer),692 Danmarks riges skriver i
15 år, rådmand i fem år, »hvilcken Gvd almegtigste kaldet af denne iammerdal til det evig lif« 8.
febr. 1626, samt to før ham afdøde børn. Endvidere hans hustru, Kirstin (Kirsten) Ericks Daater
(Eriksdatter), †<25. okt. 1635>, og hendes anden og sidste ægtemand, <Peter Walter>, <rådmand>, med hvem hun var gift i <ni> år og fik
<tre drenge> (jf. †gravsten nr. 26 og 30).693
Regelmæssigt opbygget epitafium af sandsten, sort marmor (søjleskafter og hængestykkets
skriftfelt) og metal (malerifelt), 380×208 cm.
Storfeltets maleri flankeres af glatte søjler med
korintiske kapitæler og prydbælter, der ligesom
søjlepostamenterne er smykket med ovale bosser, de første omsluttet af bruskværkskartoucher,
de sidste af firpas. Storvingernes bruskværk løber
ud i konsoller, der bærer kvindelige dydefigurer,
tv. Troen med en kalk, th. Styrken ved en brudt
søjle med et løveskind på hovedet; figurens venstre arm er afbrækket (fig. 199). Under konsollerne er englehoveder. Hængestykket har rektangulært skriftfelt med personalia med fordyFig. 195. Epitafium nr. 5, 1625, over borgmester
Hans Walter (†1603) og hustru Gertrud Pedersdatter (†1621) (s. 1066). Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Sepulchral tablet no. 5, 1625, commemorating Mayor
Hans Walter (†1603) and his wife Gertrud Pedersdatter
(†1621).
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Fig. 196-97. 196. Epitafium nr. 6, 1626, over skriver og rådmand Anders Hansen (†1626) og hustru Kirsten Eriksdatter (†1635) (s. 1066). 197. Hyrdernes tilbedelse; i forgrunden rådmand Anders Hansen og familie. Detalje af
epitafium nr. 6 (s. 1071). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 196. Sepulchral tablet no. 6, 1626, commemorating the clerk
and alderman Anders Hansen (†1626) and his wife Kirsten Eriksdatter (†1635). 197. The Adoration of the Shepherds. In
the foreground Alderman Anders Hansen and family. Detail of sepulchral tablet no. 6.
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Klogskaben med en slange, th. Retfærdigheden
med sværd,694 og foran disse ses tilsvarende, stående figurer, tv. Mådeholdet med kande og skål,
th. Håbet med fugl.695 Topfiguren, der hviler på
en konsol, udgøres af Kærligheden med to småbørn (fig. 198).
Rammeværk og figurer er stafferet med lyst
gråt og rig forgyldning samt detaljer med rød og
grøn lasur. Skriftfelterne er sorte, indskrifterne
forgyldt. Topfeltets skriftsted (Joh. 3,16) er malet
med forgyldt fraktur. På figurerne og de tre englehoveder i hængestykket er konstateret rester af
oprindelig, mørkebrun hudfarve.

Fig. 198. Kærligheden. Detalje af epitafium nr. 6 (s.
1066). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Charity. Detail
of sepulchral tablet no. 6.

bede versaler (enkelte sammenskrevne) mellem
englehovedprydede volutkonsoller (de sekundære tilføjelser, dvs. hustruens dødsdato og de
sidste tre linjer, er dog malet). Under skriftfeltet
ses et diademhoved og nederst en lille kartouche
med to skjolde, det venstre med et bomærke
og cifrene »16«, det højre med Jesumonogram
og cifrene »26«, der markerer årstallet for monumentets opsættelse. På gesimsen er anført et
skriftsted (1 Tim. 1,15) med fordybede versaler
under en profileret kronliste. Derover en brudt
topgavl med et højovalt skriftfelt i bruskværksramme. På gavlstykkerne er liggende dyder, tv.

Fig. 199. Styrken. Detalje af epitafium nr. 6 (s. 1066).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Strength. Detail of sepulchral tablet no. 6.
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Storfeltets maleri (fig. 197), olie på metal (en
legering af bly og tin), 111×90 cm, viser foroven
en fremstilling af Hyrdernes tilbedelse, forneden
Anders Hansen og familie i trekvartprofil, knælende på røde puder på et flisegulv foran en lav
mur; alle med hænderne samlet i bøn.
Gengivelsen af Hyrdernes tilbedelse er udført
efter kobberstik af Egidius Sadeler efter maleri
af Johann von Aachen.696 I en søjleudstyret ruin
ses Maria siddende i rosa klædning og grå kappe.
Foran hende ligger det nøgne Jesusbarn i stråleskær i et hvidt svøb, som hun holder udbredt i
hænderne. Omkring mor og barn ses tv. Josef, th.
en hyrde samt flere andre personer, både mænd,
kvinder og engle, klædt i røde, grønne, gyldne,
violette og hvide gevandter. I en lysåbning over
forsamlingen svæver en rødklædt, kvindelig engel med grønne vinger, og bag hende kigger
andre engle frem; åbningen omkranses af en grå
skybræmme hvori nøgne putti.
I venstre side ses Anders Hansen med brunt hår
og skæg, sortklædt med knappet dragt og kappe
samt pibekrave. Foran ham står hans lille søn,697
lyshåret og klædt i pibekrave over brun barnekjole med hvidt, kniplingsbesat forstykke. I højre
side ses Kirsten Eriksdatter med kriget, hvid hue
og krave samt sort kappe og dragt. På venstre
hånds ringfinger bærer hun en bred guldring.
Foran hende er tre ens klædte døtre med jomfrukrone, tætsiddende sort bluse og brunt skørt
med hvidt forklæde.698 I midten ligger to tidligt
afdøde spædbørn i hvide svøb med røde lister på
en grøn brokadepude.
Rammeværket er nymalet og forgyldt ved den
seneste istandsættelse 1994 på baggrund af oprindelige farvespor, mens en 1800-tals-overmaling
er bibeholdt på figurerne og på sidevingernes
engleansigter samt på bosser og englevinger.
	Oprindelig hang epitafiet i midtskibets nordside på pillen ved opgangen til koret (jf. fig. 36f
og 183).699 1871 flyttet til den nuværende plads i
søndre sideskibs 1. fag, vest for vinduet (jf. fig. 47).
7) (Fig. 200), o. 1641. »Gud allermectigste Haffuer ved den Timmelige død Hiemfordrit til Salighed fraa Denne Elendige Frem(m)et Verden«:
Claus Rasmussøn (Rasmussen) (Berider),258 †17.
sept. 1603, 69 år gammel, og hans to hustruer, Jo-
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hanna (Johanne) Nielsdaater (Nielsdatter), †17.
sept. 1585, »i Hindes Aalders 64700 Aar«, og Karen
Christensdaater (Christensdatter), †15. sept. 1624,
»Udi Hiendes 63 Aars Aalder«, samt hans søn,
Christen Claussøn (Clausen), †5. aug. 1641, »Vdi
Hans Aalders 49 Aar«, »Huis Legomer Her Neden i Jorden Roelig/ en Foruaris. Siælene Huile
i Gudtz Haand Ind/ till Hand Effter Sin Guddommelige Foriettelse/ oc Allmectighed Dennem
Samptlig med Alle/ Wduaalde Opuecker Oc deris
Siæle Oc Le/ gomer Forklarede till Det Æuige
Liffs ære Oc/ Glæde Igien Sammen Føyer«. Indskriften afsluttes med skriftsteder (Matt. 3,8(?) og
25,13) (jf. †glasmaleri(?) nr. 1, gravsten nr. 8).701
Mindetavle af sort marmor, 140×80 cm, indskrift med fordybet, forgyldt fraktur. Oprindelig
opsat på den vestligste pille i nordre sideskib (jf.
fig. 36i og 183);702 1871 indmuret på sin nuværende plads i nordre sideskibs vestvæg, syd for
vinduet (jf. fig. 40).
8) (Fig. 201-02), o. 1649, med signeret maleri
af Hans Schütte, over Hans Iensøn (Jensen), kirkeværge, <†5. aug. 1658>, »vdi hans alder <70>
aar«, og hans første hustru, Maregrete (Margrete)
Fransdater (Fransdatter), †30. marts 1629, »vdi
hindes alder 41 aar«, med hvem han fik otte børn,
samt hans anden hustru, Maren Pedersdater (Pedersdatter) Lercke (Lerche), †1. nov. 1649, »vdi
hindes alder 49 aar«; parret fik sammen tre børn.703
	Epitafium i bruskbarok, udført af sandsten,
sort marmor (storfelt) og kobber (malerifelt),
289×178 cm, heraf måler storfeltet 128×89,5 cm.
Indskrift med fordybede versaler, hvis nederste
linjer er skjult bag maleriet. Feltet er indsat i en
profilramme og flankeres af smalle bruskværksvinger, som løber ud i konsoller med rundkindede kerubhoveder. Hængestykket er formet som
en bruskværkskartouche omkring et tværovalt
skriftfelt og afsluttes med en volutkonsol. Topstykket er dannet som en brudt volutgavl med
bruskværksornamentik; i midten bærer en konsol
topfiguren: Den opstandne Kristus (tre fingre på
højre hånd er afbrækket). Rammeværket er stafferet med rød og grøn lasur, lys grå samt rig forgyldning, de vandrette profiler er brunmarmorerede. Hængestykkets skriftfelt har skriftsted med
forgyldt fraktur på sort bund (1 Tess. 4,16-17).
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Fig. 200. Mindetavle nr. 7, o. 1641, over Claus Rasmussen Berider (†1603), hans
to hustruer Johanne Nielsdatter (†1585) og Karen Christensdatter (†1624) og
hans søn, Christen Clausen (†1641) (s. 1071). Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Memorial tablet no. 7, c. 1641, to Claus Rasmussen Berider (†1603), his two wives
Johanne Nielsdatter (†1585) and Karen Christensdatter (†1624) and his son, Christen
Clausen (†1641).
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Fig. 201. Epitafium nr. 8, 1649, over kirkeværge Hans Jensen (†1658) og hustruerne Margrete Fransdatter (†1629) og Maren Pedersdatter Lerche (†1649) (s. 1071). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Sepulchral
tablet no. 8, 1649, commemorating the churchwarden Hans Jensen (†1658) and his wives Margrete Fransdatter
(†1629) and Maren Pedersdatter Lerche (†1649).
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På storfeltets nederste del er indsat et maleri
(fig. 202), 21,5×89,5 cm, olie på kobber, malet
af Odense-maleren Hans Schütte. Signaturen findes delvis overmalet i nederste højre hjørne: »H.
Sch…« (fig. 347).704 Maleriet viser brystbilleder
af de afdøde i trekvartprofil med hænderne samlet i bøn. I venstre side ses Hans Jensen vist som
en ældre, gråskægget mand, sortklædt med hvid
pibekrave, og bag ham en yngre mand med kraftigt, rødblondt hår, antagelig hans søn, ligeledes
sortklædt med hvid, nedfaldende krave med bånd,
afsluttet med små kvaster. I højre side ses de to
hustruer, ens klædte med hvide, let transparente
underhuer og krigede, sorte overhuer, hvide,
stivede kraver og sorte kapper over den sorte
dragt. Epitafiet blev istandsat 1997.
	Oprindelig hang epitafiet i søndre sideskib på
pillen ved prædikestolsdøren (jf. fig. 183).705 1871
blev det opsat på sin nuværende plads i nordre
sideskibs 4. fag, øst for vinduet.
9) (Fig. 203-06), 1653, med portrætmaleri, der
muligvis kan tilskrives Hans Schütte, over Bertel
Hansøn (Hansen), ridefoged i Nyborg Slots len,
rådmand og tolder, †7. aug. 1652, »i hans alders
16
57 aar«, og hustru Anna Pedersdatter, †

(1680),706 »i sit alders
aar«. Af indskriften
fremgår, at epitafiet blev bekostet og opsat 1653
af enken og parrets børn (jf. †lysearm nr. 3, gravsten nr. 4, †muret begravelse nr. 10).707
	Epitafium i bruskbarok af sandsten, hvidt (rosetter) og sort (søjler og skriftfelt) marmor samt
kobber (hængestykkets malerifelt), 323×175 cm.
Skriftfeltet, der forneden og foroven indrammes af knækkede postament- og gesimsbjælker,
har form som en langstrakt ottekant (74×58 cm)
hvorpå indskrift med fordybede, til dels sammenskrevne versaler. Det er indsat i en profileret
ramme, hvis inderside er prydet med rosetter, og
flankeres af glatte søjler med korintiske kapitæler
samt smalle sidevinger af bruskværk; ved siderne
står frifigurer af evangelister med deres symbolvæsener, tv. Lukas, th. Johannes. Postamentfeltet
udgøres af en bruskværkskartouche med maleri
hvorunder et hængestykke med to skjolde, det
venstre med initialerne »BHS« for Bertel Hansen
og derunder et talmonogram bestående af cifrene »2« og »8« sammenskrevet (svarende til de
to første bogstavers placering i alfabetet (jf. gravsten nr. 4),708 det højre med initialerne »APD«
for Anna Pedersdatter samt en blomst (fig. 205).

Fig. 202. Familieportræt af kirkeværge Hans Jensen med hustruerne Margrete Fransdatter og Maren Pedersdatter
Lerche samt formentlig en søn, malet af Hans Schütte. Detalje af epitafium nr. 8 (s. 1074). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Family portrait of the churchwarden Hans Jensen with his wives Margrete Fransdatter and Maren Pedersdatter Lerche
and probably a son, painted by Hans Schütte. Detail of sepulchral tablet no. 8.
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Fig. 203. Epitafium nr. 9, 1653, over ridefoged, rådmand og tolder Bertel Hansen (†1652) og hustru
Anna Pedersdatter (s. 1074). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Sepulchral tablet no. 9, 1653, commemorating
the bailiff, alderman and customs officer Bertel Hansen (†1652) and his wife Anna Pedersdatter.
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Nederst er en konsol med løvemaske. Gesimsen
bærer siddende evangelistfigurer, tv. Mattæus, th.
Markus. Topstykket omfatter et højovalt malerifelt, indrammet af en bølgeliste, og krones af Den
opstandne Kristus (tre fingre på højre hånd er
afbrækket). Rammeværkets staffering er holdt i

sort og brun farve, figurerne er hvidlige med detaljer i rød og grøn lasur, alt med rig forgyldning.
På gesimsens konsol er et skriftsted med forgyldt
fraktur.
Postamentfeltets maleri (fig. 204), olie på kobber, 39×58 cm, viser halvfigursportrætter af ægte-

Fig. 204-05. Detaljer af epitafium nr. 9. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 204. Familieportræt af
rådmand Bertel Hansen med hustru Anna Pedersdatter og parrets børn (s. 1076). 205. Skjolde
med initialer (s. 1074). – Details of sepulchral tablet no. 9. 204. Family portrait of Alderman Bertel
Hansen with his wife Anna Pedersdatter and their children. 205. Escutcheons with initials.
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Fig. 206. Nedtagelsen fra korset. Kopi efter Rubens. Detalje af epitafium nr. 9 (s. 1077). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – The Deposition from the Cross. Copy after Rubens. Detail of sepulchral tablet no. 9.

parret og deres i alt fem børn. Det har ingen synlig
signatur, men kan være malet af Hans Schütte (jf.
nr. 8).709 I venstre side ses Bertel Hansen stående i
trekvartprofil med gråsprængt hår og skæg, sortklædt med hvid, nedfaldende krave. Han har huen
i venstre hånd og holder højre hånd foran brystet.
Bag ham står to drenge,710 begge har rødblondt
pagehår, hvid, nedfaldende krave med kvaster og
sort dragt. I højre side står Anna Pedersdatter med
hvid underhue og stærkt kriget sort overhue, stivet krave og sort kniplingskantet kjole med hvidt
forklæde over hvid underklædning med grønne
og gyldne borter. Om håndleddet en guldlænke.
Foran hende ses to pigebørn med rødblondt, tilbageskrabet hår, klædt som moderen i sort og
hvidt.711 På et leje i forgrunden ligger et tidligt

afdødt spædbarn med en pude under hovedet i
hvid ligdragt og rosa hue.
	Topfeltets maleri (fig. 206), der er malet direkte på sandstenen, 40×45 cm, viser Nedtagelsen fra korset; en kopi efter Rubens efter kobberstik af Lucas Vorsterman (1620).712 Fra stiger
støttet mod korset løftes Kristi afsjælede legeme
ned; ved korsets fod ses Maria stående og Maria Magdalena knælende. Kristus er vist med lys
karnation, personerne omkring ham, hvoriblandt
Johannes, er klædt i grønt, blåt, rødt og gyldent.
	Epitafiet blev istandsat 1998. Det hang oprindelig på en pille i midtskibets nordside, men blev
flyttet til pillen i korets nordside (jf. fig. 36f og
183).713 1871 opsat på sin nuværende plads på
nordvæggen i nordre korsarm (jf. fig. 73).
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Fig. 208. Relief af kvinderne ved graven samt medaljoner med afdødes initialer. Detalje af epitafium nr. 10 (s. 1079).
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Relief of the Women at the Sepulchre and medallions with the initials of the deceased. Detail
of sepulchral tablet no. 10.

10) (Fig. 207-08), 1653, over Niels Bosøn
(Boesen), rådmand, †5. febr. 1653, 62 år og to
måneder gammel, og hans tre hustruer, nemlig
1) Anne Nielsdatter, †26. april 1622, »i hindis alders 40 aar«, efter seks et halvt års ægteskab, hvor
parret fik fem børn; 2) Sitzel (Sidsel) Hermands-

Fig. 207. Epitafium nr. 10, 1653, over rådmand Niels
Bosen (†1653) og hustruerne Anne Nielsdatter
(†1622), Sidsel Hermansdatter (†1634) og Inger Jensdatter (†1660) (s. 1079). Foto Arnold Mikkelsen 2013.
– Sepulchral tablet no. 10, 1653, commemorating Alderman Niels Bosen (†1653) and his wives Anne Nielsdatter
(†1622), Sidsel Hermansdatter (†1634) and Inger Jensdatter (†1660).

datter (Hermansdatter), †21. sept. 1634, »hindis
alders 35 aar«, som han var gift med i 11 år og to
en halv måned, hvor de fik seks børn; 3) Inger
Iensdatter (Jensdatter), †<13. febr. 1660>, »hindis
alders <48> aar«, efter 11 år og fem måneders
ægteskab, hvor de fik seks børn; hun levede <7>
år som enke. Af indskriften fremgår, at epitafiet
blev bekostet og opsat 1653 af Inger Jensdatter
og afdødes børn (jf. alterstager s. 971, †gravsten
nr. 47).714
	Epitafium i bruskbarok udført af sandsten,
hvidt (rosetter) og sort (storfelt og relieffer) marmor samt kobber (indskriftplade), 303×155 cm,
heraf måler storfeltet 84×67 cm. Indskrift med
let fordybede, delvis sammenskrevne versaler.

1080

nyborg · vor frue kirke

Storfeltets tavle er formet som en langstrakt ottekant og indsat i en profileret ramme, hvis inderside er prydet med rosetter. Feltet indrammes af bruskværk, der i siderne danner konsoller for frifigurer af engle, der støtter hånden på
den fremskudte hofte. Hængestykkets tværovale
skriftfelt med oplysninger om epitafiets givere er
indsat i en maskesmykket bruskværkskartouche,
som forneden afsluttes af drueklaser. Storstykkets
øvre ramme har reliefudsmykning i form af fire
højovale medaljoner, indfattet i fælles laurbærkrans (fig. 208). Medaljonerne viser fra venstre
mod højre initialerne »NB« for Niels Boesen under et firtal med korsprydet tværstreg, et timeglas
samt initialerne »AND« for Anne Nielsdatter, et
korslam og initialerne »C[!]HD« for Sidsel Hermansdatter og en fugl, formentlig en due (hovedet er afbrækket) samt initialerne »IID« for
Inger Jensdatter; under medaljonerne er påsat en
kobberplade med tilhørende indskrift (jf. ndf.).
Topfeltet udgøres af en tværoval bruskværkskartouche med relief af Kvinderne ved graven og
krones af en topfigur af Den opstandne Kristus
(venstre hånd afbrækket).
Rammeværket er sort- og brunstafferet med
røde og grønne lasurer samt forgyldning. Figurerne har naturlig karnation, og deres klæder er
hvide med rød lasur og forgyldning. Indskrifterne er forgyldt. Gesimsens kobberplade er ligeledes forgyldt og har indskrift med sortmalede
versaler med en række opbyggelige vers: »Dv salige døde,/ hvil vden møde,/ Gvd dig forløste,/
mig oc saa trøste./ – Pinen fick ende,/ glaset
Gvd vende,/ glæde dig sende/ for din elende./
– Tolig dv lide/ angst oc qvide/ lenge noc hære/
nv har dv ære./ – Dv sørgende dve/ er snarlig
at kve/ klag Gvd din elende,/ hand wed den at
wende«.
Af skiftet efter Niels Boesen fremgår, at der
blev betalt 30 daler til »Contrafeiren for Sl. Niels
Boesens Epitaphiumet at stafere« samt 120 daler
til »Bildhuggeren for Epitaphiumet at giøre Effter forteigning«.715 Epitafiets farvelag blev istandsat 1996-97.
	Oprindelig i søndre sideskib på den anden pille
fra vest (jf. fig. 183).716 1871 opsat mod nordvæggen i korets 1. fag, øst for vinduet.

11) (Fig. 209-11), 1654, med maleri muligvis
malet af Hans Schütte, over Iens (Jens) Madtzon (Madsen), slotsskriver og rådmand, og hustru Pernele (Pernille) Otisdatter (Ottosdatter),
†16 , samt deres børn. Af indskriften fremgår,
at parret lod tavlen opsætte over deres begravelse
1654 (jf. †muret begravelse nr. 9).717
Bruskbarokepitafium af anselig størrelse, udført
af sandsten, sort (søjleskafter og topfelt) og hvidt
(våbenskjolde og drueklaser) marmor samt kobber (malerifeltet), 510×270 cm. Alle indskrifter er
med fordybede, til dels sammenskrevne versaler.
Storfeltet, med maleri, har form af en langstrakt
ottekant flankeret af glatte søjler med korintiske
kapitæler samt bruskede sidevinger med kerubhoveder. Det indrammes forneden og foroven
af knækkede postament- og gesimsbjælker, der
bærer konsoller med frifigurer af evangelisterne
med deres respektive symbolvæsener, forneden
Lukas tv. (højre hånd er brækket af) og Johannes,
foroven Mattæus tv. og Markus. Hængestykket er
formet som en stor bruskværkskartouche med
nedhængende drueklaser samt tværovalt skriftfelt,
der flankeres af engle, som holder muslingeskaller med sæbeskum og pusterør i hænderne (fig.
210); en allegori over livets forkrænkelighed.718
Over skriftfeltet er en maske og under dette to
kerubhoveder samt frugter. Nederst en tværoval
kartouche med to borgerlige våbenskjolde. Det
venstre, Jens Madsens, har et kranium med knogler, hvorover to sammenlagte hænder og treblomsthjerte; som hjelmtegn treblomsthjerte. Det
højre, hustruens, har et anker og som hjelmtegn
tre tulipaner. Nederst er en konsol med løvemaske. Topstykkets opbygning er en gentagelse af
storstykkets omkring et skriftfelt med skriftsted
(Job 19,25-27), hvorover en topgavl i form af en
bruskværkskartouche, ligeledes med et skriftsted
(Joh. 11,25), flankeret af to frifigurer af romerske soldater. Epitafiet krones af en konsol hvorpå
en topfigur af Den opstandne Kristus. Såvel de
Fig. 209. Epitafium nr. 11, 1654, over slotsskriver og
rådmand Jens Madsen og hustru Pernille Ottosdatter
(s. 1080). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Sepulchral
tablet no. 11, 1654, commemorating the castle clerk and
alderman Jens Madsen and his wife Pernille Ottosdatter.

epitafier og mindetavler

1081

1082

nyborg · vor frue kirke

to soldater som Kristusfiguren mangler en hånd.
Rammeværk, figurer og ornamentik er malet
lyst grå, de vandrette profiler samt konsollerne
er sort- og brunmarmorerede. Skriftfelterne har
sort bund med forgyldte versaler.
Storfeltets maleri (fig. 211), olie på kobber,
102×89 cm, viser ægteparret knælende i trekvartprofil på rosa puder med deres i alt ti børn,
alle fornemt klædt. Det gennemarbejdede og rigt
detaljerede familieportræt er usigneret, men kan
muligvis henføres til Hans Schütte (jf. ndf.). I
venstre side ses Jens Madsen med grånende, skulderlangt hår og skæg, klædt i en sort, knapbesat dragt med tilsvarende slag over hvid skjorte
med kvastprydet nedfaldskrave. I højre hånd holder han sin hat, i venstre et par handsker samt
en rød nellike. Ved hans side ses to små sønner.

Fig. 210. Putto med pusterør og skål med sæbeskum.
Detalje af epitafium nr. 11 (s. 1080). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Putto with blowpipe and bowl of lather.
Detail of sepulchral tablet no. 11.

Den ældste, Mads,719 med rødligt, lokket hår, har
grå dragt med guldsøm over hvid skjorte med
kniplingskantet og kvastprydet nedfaldskrave. I
højre hånd holder han sin hat med guldbånd om
pulden samt strudsefjer. Den yngste, Otte,720 har
kort, rødblondt hår, rosa barnekjole med kniplingskrave og holder en strudsefjersmykket hat
af rødgylden brokade i venstre hånd.721 I højre
side ses Pernille Ottosdatter med kriget konehue,
hvid, stivet krave og sort, kniplingsbesat kjole,
der i halsen og ved håndleddene lader en hvid
underklædning med grønne og gyldne borter
synlig, svarende til Anna Pedersdatters dragt på
epitafium nr. 9; desuden hvidt forklæde, armlænker af guld og koraller samt fingerringe. Foran
hende er parrets syv døtre722 placeret i to rækker efter størrelse (fig. 182). Den ældste bærer en
lille, perlebesat hue, sort brokadekjole med hvid,
stivet krave, hvid underklædning med gyldne
borter ved halsen og hvidt forklæde samt koral
armbånd. De yngre søstre er klædt i kjoler af gråt,
gyldent eller blomstret stof af forskelligt snit, alle
med hvide gennemsigtige kraver, hvide forklæder og armbånd af koraller eller perler. I hænderne holder de forskellige genstande, bl.a. nelliker, blomsterkranse og rangler.723 Forrest ses et
tidligt afdødt spædbarn i hvid ligdragt med røde
sløjfer og en blomsterkrans på hovedet, liggende
på en rosa pude. Baggrunden er udfyldt af skyformationer. I en lysåbning over personerne svæver tre engle, den forreste, i grøn kjortel, blæser i
en basun, de to øvrige er nøgne og holder hver
en laurbærkrans og et palmeblad over forældrenes hoveder.724 Maleriet er nært beslægtet med
et epitafiemaleri i Odense Skt. Knuds Kirke over
Thomas Brodersen Risbrich, udført 1651/52 og
tilskrevet Hans Schütte (DK Odense 766 og fig.
605). Fremhæves kan især gengivelsen af den lille
dreng med fjerprydet hat i hånden, detaljer i klædedragten samt den svævende engel med krans
og palmeblad, og de to malerier må formentlig
henføres til samme maler. Epitafiet blev istandsat
1999.
	Epitafiet hang oprindelig i midtskibets nordside på den anden pille fra vest (jf. fig. 36f og
183).725 1871 opsat på sin nuværende plads på
nordre korsarms østvæg (jf. fig. 73).
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Fig. 211. Gruppeportræt af slotsskriver og rådmand Jens Madsen med familie, muligvis malet af Hans Schütte.
Detalje af epitafium nr. 11 (s. 1082). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Group portrait of the castle clerk and alderman Jens
Madsen with his family, possibly painted by Hans Schütte. Detail of sepulchral tablet no. 11.
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Fig. 212. Mindetavle nr. 12, o. 1656, over Peder Thomassen (†1621) og borgmester
Peder Nielsen Arndrup (†1653) samt deres hustru Gertrud Clausdatter (†1656) (s.
1085). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial tablet no. 12, c. 1656, commemorating
Peder Thomassen (†1621) and Mayor Peder Nielsen Arndrup (†1653) and their wife Gertrud Clausdatter (†1656).
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12) (Fig. 212), o. 1656, over Peder Thomassøn
(Thomassen), †30. nov. 1621, »wdi Hans Alders
45 Aar«, og Peder Nielsøn (Nielsen) Arndrvp
(Arndrup), borgmester, †17. juni 1653, »wdi
Hans Alders 58 Aar«, samt deres hustru Giertrvd
(Gertrud) Clavsdaater (Clausdatter), †14. juni
1656, »Wdi Hindes 66 Aars Alder«.726 Efter personalia et opbyggeligt vers:
»Her ligge vore Beene oc Hvile Sig
siælen Lefver hoes Gvd Evindelig
Vore Vandrings Dage Finge Snarlig Ende
Betenck Det Samme Kand Dig oc Hende
Oc Skick Dit Lefnet i Verden Saa
At Du Den ævige Glæde Kand Faa«.

Indskriften afsluttes med et skriftsted (Visd. 3,13).
Mindetavle af sort marmor, 148×85 cm, indskrift med fordybede, forgyldte versaler. Tavlen
fandtes oprindelig på sydvæggen i korets 2. fag
(jf. fig. 36h og 183). Efter restaureringen 1870-71
indmuret i sydsiden af korets 2. fag, øst for vinduet.
13) (Fig. 213-16), 1656, med signeret portrætmaleri af Hans Schütte og rammeværk tilskrevet
Odensebilledskæreren Anders Mortensen, over
Jacob Lercke (Lerche), r(ådmand) og t(older),
(†1658)727 og hustru Karen Nielsdatter (†1660).18
Af indskriften fremgår, at ægteparret lod tavlen
bekoste og opsætte 1656 (jf. †gravsten nr. 51,
†muret begravelse nr. 18).728
	Epitafium i bruskbarok, 435×300 cm, tilskrevet
billedskæreren Anders Mortensen i Odense729 (jf.
(†)korgitter s. 984, prædikestol s. 989). Storfeltets
maleri er indsat i en bred ramme med forskellige
profiler; inderst en tunget bort, yderst tovsnoning
i gennembrudt arbejde samt en bølgeliste; rammens øvre hjørner bærer kugler. Feltet støttes af
to engle, klædt i knælange kjortler. Hængestykket
har form af en bruskværksramme med vrængemasker med vidtåbne gab og nedhængende drueklaser. Topstykket er en gentagelse af storstykket
med en retkantet, profileret ramme, støttet af
småengle. Derover en rudimentær, brudt topgavl
af bruskværk, hvorimellem en topfigur af Den
opstandne Kristus stående på jordkloden. Rammeværket er stafferet med rød og grøn lasur samt
forgyldning, figurerne har tilsvarende staffering
og naturlig karnation. Storstykkets ramme bærer
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indskrifter med forgyldt fraktur på sort bund, foroven Luk. 9,30-31 og forneden 1 Kor. 2,2; på de
lodrette rammestykker er spinkle blomster- og
bladornamenter. Hængestykkets masker har i de
åbne gab sammenskrevne initialer, tv. »IML« for
Jacob Madsen730 Lerche, th. »KMDL«731 for Karen Nielsdatter;732 skriftfeltet har indskrift med
forgyldt fraktur i form af en opbyggelig religiøs
sentens samt oplysning om epitafiets stiftere.
Storfeltets maleri, olie på træ, 148×114 cm,
med signatur »H. Schütte F(ecit)« forneden tv.
(fig. 348), viser en todelt fremstilling, øverst med
Korsbæringen, nederst af det afdøde ægtepar
omgivet af talrige familiemedlemmer, antagelig
parrets børn, svigerbørn og børnebørn.733
Fremstillingen af Korsbæringen er udført efter
kobberstik af Paulus Pontius (1632) efter maleri
af Rubens. Forgrundens bibelske personer er
fremhævet med kapper i klare farver (rødt, blåt,
rosa, grønt og gyldent), de romerske soldater i
baggrunden bærer sort harnisk, hjelme med vajende rød-hvide fjer og holder en rød fane.
Familien er placeret på et jordsmon med enkelte plantevækster, alle knælende på puder i
grønne, røde og rosa nuancer med hænderne
samlet i bøn. Ægteparret Jacob Lerche og Karen
Nielsdatter ses formentlig placeret som nr. 3 og 4
i bageste række fra venstre. Han er vist med sort
kalot, hvorunder kraftige ørelokker stikker frem,
og grånende skæg, klædt i sort, knappet dragt og
hvid, nedfaldende krave samt kappe. Hun bærer
hvid underhue og sort, kriget overhue, stivet krave, sort kjole over hvid underklædning samt hvidt
forklæde. De mandlige familiemedlemmer er vist
barhovedede med lokket hår i forskellige nuancer og skæg af varierende længde, de gifte kvindelige medlemmer af familien bærer diminutive
under- og overhuer samt stivede, hvide kraver. I
venstre side ses to ægtepar: Bagest en præst i ornat og hans hustru,734 der holder et spædbarn i
kjole af rosa brokade på armen, en usædvanlig
fremstilling på et epitafiemaleri (fig. 215). Forrest
en yngre mand i sort dragt med knapkantet slag
hvorunder poset, hvid skjorte med kvastprydet
nedfaldskrave;735 hans hustru har hvid underklædning med flæsede ærmer og sort, kniplingskantet kjole. I højre side ses yderligere fire æg-
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Fig. 213. Epitafium nr. 13, 1656, over rådmand og tolder Jacob Lerche og hustru Karen Nielsdatter (s. 1085).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Sepulchral tablet no. 13, 1656, commemorating the alderman and customs officer Jacob
Lerche and his wife Karen Nielsdatter.
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Fig. 214. Korsbæringen; i forgrunden rådmand Jacob Lerche og familie. Malet af Hans Schütte. Detalje af epitafium
nr. 13 (s. 1085). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Carrying of the Cross; in the foreground Alderman Jacob Lerche and
family. Painted by Hans Schütte. Detail of sepulchral tablet no. 13.
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tepar.736 Mændene er placeret bagest med hvide
nedfaldende kraver over sorte dragter, kvinderne
forrest med sorte, kniplingskantede kjoler og
hvide forklæder. Foran Karen Nielsdatter ses et
lille barn samt et spædbarn, begge i hvidt ligtøj
med en bladkrans om hovedet. Foran ægteparrene
er malet i alt otte børn, de ældste klædt som de
voksne i hvidt og sort, de yngste i stærkt grønne
og rosa kjoler med hvide kraver og tilhørende
huer eller kyser.
	Topfeltets maleri (fig. 216), ligeledes olie på
træ, 44×68 cm, er formentlig som ovennævnte
malet af Hans Schütte, men usigneret. Det viser Forklarelsen på bjerget. I en lysglorie midt
i billedet ses den hvidklædte Kristus på bjerget,
omgivet af Moses, Peter, Jakob, Johannes og Elias,
klædt i farverige kjortler.

Bemalingen blev istandsat 1990-91. 1996 fandt
man på loftet en vinge, som viste sig at høre til
den venstre engel. En tilsvarende vinge udførtes
til den højre engel, og begge vinger blev derpå
påsat.
	Epitafiet hang oprindelig i Skt. Gertruds Kapel
på pillen mellem 2. og 3. fag, vendt mod øst,737
men blev 1751 flyttet til pillens modstående side i
forbindelse med opsætningen af Rasmus Poulsen
Boesens mindetavle (nr. 23) (jf. fig. 36h og 183).469
1871 opsat på sin nuværende plads på søndre kors
arms østvæg.
14) (Fig. 217-19), efter 1660, over en unavngiven præstefamilie, måske sognepræst i Nyborg
Mads Pedersen Lerche og hans kreds. I hængestykkets sekundære indskrift er de portrætterede
fejlagtigt identificeret med kirkens sognepræst

Fig. 215. Kvinde med spædbarn på armen. Detalje af epitafium nr. 13 (s. 1085). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Woman with infant in her arms. Detail of sepulchral tablet no.
13.
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Fig. 216. Forklarelsen på bjerget. Detalje af epitafium nr. 13 (s. 1088). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Transfiguration. Detail of sepulchral tablet no. 13.

Hans Hansen Frick (1693-1746), hans to hustruer og børn (jf. ndf.).738
Barokepitafium af sandsten, 414×240 cm. Storstykkets portrætmaleri flankeres af joniske pilastre
foran tilsvarende koblede pilastre. Diminutive sidevinger, formet som bruskværkskartoucher, danner postament for stående frifigurer med skulderlangt hår, folderig klædedragt og bøger, antagelig
apostle eller evangelister. Hængestykket udgøres
af et tværovalt indskriftfelt mellem postamenter
med diamantbosser, forneden afsluttet med drueklaser. Selve rammen er formet som en bruskværkskartouche, foroven med tre skjoldfelter i
tilsvarende rammer (dog tomme), forneden med
en fantasimaske. Over en rigt profileret arkitrav,
smykket med et kerubhoved, ses topstykket, dannet som en brudt volutgavl med et kartoucheindrammet, højovalt midtled, kronet af en kugle.
Gavlstumperne bærer ægformede ornamenter.

Danmarks Kirker, Svendborg

Rammeværket er gråmalet med sorte og hvide
detaljer, figurerne er hvidmalede og hængestykkets skriftfelt sortmalet. Den sekundære indskrift,
med forgyldt fraktur, er påført 1918: <»Hans Hansen Frick Sognepræst/ til Nyborg 1720-1746 og
Herredsprovst til/ Vinding Herred, født i Bergen
Januar/ 1693 død i Nyborg 25de Maj 1746. Gift
før/ ste Gang med Else Margrethe Burenæa død/
1720 og anden Gang 1722 med Petronelle Hen/
riette Hjort født 1701 død 24de April 1777«>.739
Storfeltets maleri (fig. 218), olie på træ,
162×121 cm, viser et ægtepar omgivet af syv
børn.740 Familien er placeret i en arkitektonisk
kulisse med kraftige profilsmykkede piller og et
flisegulv med røde og hvide fliser. Bortset fra de
to mindste børn knæler personerne på røde puder med hænderne samlet i bøn. I midten ses
familiens mandlige overhoved med brunt hår og
skæg, han er i præsteornat med sort kalot på ho-
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Fig. 217. Epitafium nr. 14, efter 1660, muligvis over sognepræst Mads Pedersen Lerche og hans familie (s. 1088).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Sepulchral tablet no. 14, after 1660, possibly commemorating the incumbent Mads
Pedersen Lerche and his family.
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Fig. 218. Familieportræt, muligvis af sognepræst Mads Pedersen Lerche og hans familie. Detalje af epitafium nr.
14 (s. 1089). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Family portrait, possibly of the incumbent Mads Pedersen Lerche and his
family. Detail of sepulchral tablet no. 14.
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vedet. Ved hans højre side ses fire yngre mænd
eller drenge, placeret efter alder. Personen nærmest den præsteklædte træder særlig frem, idet
hans højre skulder overlapper den næstfølgende
i rækken. I modsætning til de øvrige bærer han
en sort kalot på hovedet, i datiden en hovedbeklædning, der anvendtes både af præster og lægfolk (jf. også nr. 13 og *(†)epitafium nr. 2). Alle
har skulderlangt, lokket hår og de to ældste et
smalt overskæg, samtlige bærer ensartede, sorte
dragter med hvide, nedfaldende kraver og posede underærmer. I forgrunden til venstre ligger
et afdødt spædbarn i ligtøj med røde sløjfer på
en hvid pude med guldbesætning. I portrættets
højre side ses den præsteklædtes hustru og formentlig en voksen, ugift datter; hustruen bærer
hvid underhue og sort, bådformet overhue, mens
den ugifte datters rødgyldne, tilbagestrøgne hår
er utildækket. Begge er klædt i udringede, sorte
kjoler med hvide, gennemsigtige kraver, der hos
den yngre kvinde er særlig smykket med en bred
kniplingsbort, posede underærmer og forklæder
af let, hvidt stof. De to kvinder har guldkæder
om halsen og armringe af guld og koral. Foran dem står en lille pige (fig. 219), der er særlig
prægtigt klædt i en lys brokadekjole, rigt mønstret i rødt og brunt med blomster og blade og
med en kniplingskantet krave som sin storesøster. Også hun bærer guldkæde og koralarmbånd
og har på hovedet en brokadekyse med rød fjerbesætning. I en lysåbning i skyerne over familien
svæver fem englebørn, de to med laurbærkranse,
der holdes over epitafiets præsteklædte hovedperson, mens de andre har palmeblade og en
krans med hvide blomster.
At dømme efter klædedragterne og epitafi
ets almindelige stilpræg må det være udført i
1600-tallets tredje fjerdedel (jf. ndf.), hvilket
udelukker identifikationen med de i den se
kundære indskrift anførte personer. Her omtales
sognepræst i Nyborg, Hans Hansen Frick (16931746, sognepræst i Nyborg fra 1729) og hans
to hustruer, Else Margrethe Burenæus (†1720)
og Petronelle Henriette Hjort (1701-77).741 Tilskrivningen til den væsentlig yngre personkreds
ses tidligst hos Crone, der noterede, at epitafiet
på hans tid stod ‘aldeles blottet for indskrift’.742

Selve rammeværket, der repræsenterer den tidlige enevældebarok, om end med visse konservative bruskværksdetaljer, har nærmeste paralleller i eksempler fra årtierne umiddelbart efter
1660 (epitafierne over Jacob Matthiesen, o. 1660,
i Århus Domkirke (DK Århus 708), Anna Hasebart og Peder Pedersen Lerche,743 1668, i Odense
Domkirke (DK Odense 770), Jørgen von Veelen,
o. 1668, i Helsingør Skt. Olai (DK Frborg 245)
og Bendix Mese, o. 1688, i Holmens Kirke (DK
KbhBy 133). Jf. også familieportrætterne på nr.
11 og 13 samt på (†)epitafium nr. 3. Det statusog kvalitetsprægede gravminde må under alle
omstændigheder være sat over et fremtrædende
medlem af den fynske gejstlighed.
Det er derfor fristende at henføre epitafiet til
en af Fricks forgængere i embedet, nemlig Mads
Pedersen Lerche (1610-60), sognepræst i Nyborg
fra 1639, og dermed identificere de afbildede med
denne, hans hustru, Elisabeth Andersdatter Scheffer (1619-90), og dennes anden ægtemand siden
1664, amtsskriver og ridefoged i Nyborg, siden
præsident sammesteds og derpå politimester i
København, Claus Rasch (1639-1705), her måske
gengivet over for sin hustru (jf. også gravsten nr.
20).744 Den fremhævede placering af Rasch kan
bestyrke tolkningen. Mads Pedersen Lerches tre
sønner, Peder (*1642), Anders (*o. 1647) og Kornelius (*1650), kan i givet fald være vist i billedets venstre halvdel, mens datteren Sidsel (*1648)
står til højre for moderen.745 Identiteten af de to
småbørn er dog uvis. Som anført i Pontoppidans
Danske Atlas fandtes der tidligere et epitafium
i kirken (†epitafium nr. 5) over Mads Pedersen
Lerche, hans hustru og dennes anden ægtemand;
dette dog med portrætter malet på kobber, ikke på
træ, ligesom det er anført, at Raschs anden hustru
siden 1695, Anna Margrethe Lorentzen (†1710),
var gengivet herpå.746 Disse udsagn er i modstrid
med det her beskrevne epitafium, medmindre
Pontoppidan har taget fejl af materialet og tilsvarende fejlidentificeret Lerches datter som Claus
Raschs anden hustru.747 Det kan dog på den anden side ikke helt udelukkes, at Mads Pedersen
Lerche og hans hustru yderligere var gengivet på
et yngre monument, opsat af Claus Rasch efter
1694 (jf. †epitafium nr. 7).
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Fig. 219. Portræt af en lille pige. Detalje af epitafium nr. 14 (s. 1092). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Portrait of a
little girl. Detail of sepulchral tablet no. 14.
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Fig. 220. Mindetavle nr. 15, o. 1662, over Peder Jensen (†1638), ridefoged på Ellensborg Christen
Jacobsen (†1645) og deres hustru Anne Sonnesdatter (†1662) (s. 1094). Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Memorial tablet no. 15, c. 1662, commemorating Peder Jensen (†1638), the bailiff at Ellensborg Christen Jacobsen
(†1645) and their wife Anne Sonnesdatter (†1662).

1878 fik maler P. Lind betaling for at rense og
male epitafiet,84 og 1918 blev indskriften tilføjet (jf.
note 739). Det blev istandsat 1991, hvor to tværrevler af jern, der var fastgjort med skruer på bagsiden af maleriet, blev fjernet, og farvelaget repareret.

	Epitafiet hang på den vestligste pille i midtskibets
nordside (jf. fig. 36f og 183).748 1871 blev det flyttet
til sin nuværende plads på tårnrummets vestvæg.
15) (Fig. 220), o. 1662, over Peder Iensøn (Jensen), †11. febr. 1638, »vdi hans alders 44 aar«,
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Fig. 221. Mindetavle nr. 16, o. 1664, over kaptajn Johan Beckman von Aderndorf (†1664) og hustru
Maria Qvehrenheims (s. 1096). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 16, c. 1664, commemorating Captain Johan Beckman von Aderndorf (†1664) and his wife Maria Qvehrenheims.

og Christen Iacobsøn (Jacobsen), ridefoged på
Ælensborg (Ellensborg (dvs. Holckenhavn)), †9.
febr. 1645, »vdi hans alders 33 aar«, samt deres
fælles hustru, Anne Zones daatter (Sonnesdatter),
†20. aug. 1662, »vdi hendis alders 56 aar«.749

Mindetavle af sort marmor, 102×80 cm, indskrift med fordybede, delvis sammenskrevne,
forgyldte versaler. Tavlen var oprindelig opsat
vestligst på sydvæggen i Skt. Gertruds Kapel (jf.
fig. 36h og 183).750 1871 blev den indmuret på
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Fig. 222.Våbenskjolde for kaptajn Johan Beckman von Aderndorf og hustru Maria Qvehrenheims. Detalje af mindetavle nr. 16 (s. 1096). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Coats of arms of Captain Johan Beckman von Aderndorf and his
wife Maria Qvehrenheims. Detail of memorial tablet no. 16.

sin nuværende plads i søndre sideskibs 1. fag, øst
for vinduet (jf. fig. 50).
16) (Fig. 221), o. 1664, over Iohan (Johan)
Beckman von Aderndorf, »Capitehn vber ei
ne Compagnie avsgeschribene Følcker von der
Fvnschen Schwaderon« (kaptajn for et kompagni
udskrevne folk fra den fynske eskadron), *1606,
†25. aug. 1664, »seines Alters 58 Iahr vndt 4
Monaht«, begravet 2. sept. s.å., og hustru Maria
Qvehrenheims, *1608 i Wehst Fahlen (Westfaår gammel. Parret
len) zv Finsbech, †16 ,
blev gift 1636 og levede sammen 32[!] år og ni
uger.751
	Ottekantet mindetavle af sort marmor, 105×84
cm, tysk indskrift med fordybede, gulbrune (oprindelig forgyldte) versaler. Stenen har forneden
et fordybet, rektangulært felt med relief af ægteparrets to våbenskjolde (fig. 222), hvorpå spor af
rød farve og forgyldning. Oprindelig ophængt på
vestvæggen i Skt. Gertruds Kapel (jf. fig. 36g og
183).752 1871 indmuret i søndre sideskibs 4. fag,
vest for vinduet (jf. fig. 112).

17) (Fig. 223), 1688, over Hans Mule Clausen,
mag(ister), †1692, »udi hans alders 73 aar«, sogneår, med
præst i 32 år, provst i Vindinge Hrd. i
sine to hustruer, Ellen Christensdatter, datter af
sen
kgl. hofprædikant, doct(or) Christen If[!]ns
(Jensen), †15. nov. 1681, 52 år gammel, efter 28
års ægteskab, hvor parret fik tre sønner og to
døtre; endvidere Christentze Backer, enke efter
Hans Horneman i Nested (Næstved),753 †<1.
aug. 1698>, »i hendes alders <62> aar«, efter otte
års ægteskab ‘uden livsfrugt’. Af indskriften fremgår, at epitafiet blev opsat 1688 (jf. †alterskranke
nr. 2, †muret begravelse nr. 3).754
Mindetavle af rødbrunt marmor, 138×85 cm,
indskrift med malede, okkergule (oprindelig forgyldte) versaler. Oprindelig i koret nord for alteret
over Hans Mules begravelse (†muret begravelse nr.
3) (jf. fig. 36f og 183).755 1871 blev tavlen indmuret
i nordsiden af korets 2. fag, øst for vinduet.
18) (Fig. 224), o. 1692, over Peder Lauritzøn
(Lauritsen), »Gudtz oerds med tienere« (d.e. kapellan) i 24 år, †1692, »i hans alders 63 aar«, og
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Fig. 223. Mindetavle nr. 17, 1688, over sognepræst og provst Hans Mule Clausen (†1692)
og hans to hustruer Ellen Christensdatter (†1681) og Christentze Backer (†1698) (s. 1096).
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial tablet no. 17, 1688, commemorating the incumbent
and dean Hans Mule Clausen (†1692) and his two wives Ellen Christensdatter (†1681) and
Christentze Backer (†1698).

1097

1098

nyborg · vor frue kirke

Fig. 224. Mindetavle nr. 18, o. 1692, over kapellan Peder
Lauritsen (†1692) og hustru Kirstina Laura (†1693) (s.
1097). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet
no. 18, c. 1692, commemorating the curate Peder Lauritsen
(†1692) and his wife Kirstina Laura.

hustru Kirstina Laura, †1693, »i hindis alders 44
aar«. Parret var gift i 19 år og fik fire børn (jf.
†gravsten nr. 62).
Mindetavle af gråbrunt marmor, 134×80 cm.
Indskrift med malede, okkergule (oprindelig forgyldte) versaler. Oprindelig indmuret i det nordligste sideskibs 1. fag (jf. fig. 183).Ved restaureringen 1870-71 flyttet til nordre sideskibs 4. fag, vest
for vinduet.756
19) (Fig. 225), 1694, over Søfren (Søren) Thomasøn (Thomasen), råd- og handelsmand, †20.
dec. 1669, »udi hans alders 56 aar«, og hustru Karen Pedersdatter, †<31. okt. 1702>, »udi hindis
alders <73> aar«, efter 22 år og 14 ugers ægteskab,

der var velsignet med fem sønner og fem døtre. Af
indskriften fremgår, at epitafiet blev opsat 1694 (jf.
lysekrone nr. 3, †jordfæstebegravelse nr. 1).
Mindetavle af sort marmor, 128×68 cm. Indskrift med malede, okkergule (oprindelig forgyldte) versaler. Tavlen hang oprindelig i midtskibet på pillen ved prædikestolen (jf. fig. 183).757
Ved restaureringen 1870-71 blev den indmuret i
nordre sideskibs 1. fag, øst for vinduet.
20) (Fig. 226), o. 1699. »Saa Hastig Som En
Raae Saa Fast Som Fvglen Flø/ ier Som Sandet
Hastelig Sit Timeglas Vdpløier/ Saa Hastig Løber
Bort, Vor Leve Tiid og Aar/ Det Viidner Disse
Som, Her Neden Under Staar«: Jørgen Thomasen Brvn (Bruun), *1651 i København, blev
1679 kontrollør ved Nyborg toldsted og 1702
desuden toldinspektør ved strømtolden i Storebælt, †<15. juni 1733>, »Vdi Hans Alders <81>
Aar«, med sin første hustru, Anna Søfrensdatter
(Sørensdatter), * i Nyborg, †14. febr. 1699, »i
Hendis Alders 45 Aar«, efter 19 års ægteskab, der
var velsignet med en søn, og sin anden hustru,
Anna Margaretha Friis, * i Vindinge præstegård,
†<24. jan.> 17<45>, »Udi Hendis Alders <69>
Aar«, efter <34> års ægteskab, hvor de fik <syv>
sønner og <to> døtre (jf. †glasmaleri(?) nr. 10,
sygesæt nr. 1, †dørfløj nr. 2, †muret begravelse nr.
17). Under indskriften et opbyggeligt vers:
»Tenck Læser Tenck, At Og Saa Du
Skal Bliue Støu, Som Jeg Er Nu
Thi Ieg Og Før Har Veret Dig
I Førlighed, Og Styrcke Liig«.

Mindetavle af marmor, 127×84 cm, brunmalet
med indskrift med malede forgyldte versaler. I
hjørnerne liljeornamenter og under indskriften
en putto, der hviler venstre arm på et kranium
på krydslagte knogler og i højre hånd holder et
timeglas (fig. 227); alt udført med sølvfarve.
	Oprindelig hang tavlen på sydvæggen i Skt.
Gertruds Kapels 1. fag (jf. fig. 36h og 183).758
1871 blev den indmuret i sydvæggen i søndre
korsarm, øst for vinduerne.
21) (Fig. 228), o. 1723. »I Iordens Mørche Vraa
og Needen Afdelt Boelig/ Nv Hviler Sødelig Fra
Modgangs Anstød Roelig«: Peder Søfrensøn (Sørensen), rådmand i ti år, borgmester i 25 år, fattig-
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Fig. 225. Mindetavle nr. 19, 1694, over råd- og handelsmand Søren Thomasen
(†1669) og hustru Karen Pedersdatter (†1702) (s. 1098). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial tablet no. 19, 1694, commemorating the alderman and merchant
Søren Thomasen (†1669) and his wife Karen Pedersdatter (†1702).
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Fig. 226. Mindetavle nr. 20, o. 1699, over toldinspektør Jørgen Thomasen Bruun (†1733) og
hustruerne Anna Sørensdatter (†1699) og Anna Margaretha Friis (†1745) (s. 1098). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 20, c. 1699, commemorating customs inspector Jørgen Thomasen
Bruun (†1733) and his wives Anna Sørensdatter (†1699) and Anna Margaretha Friis (†1745).
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Fig. 227. Putto med forkrænkelighedssymboler. Detalje af mindetavle nr. 20 (s. 1098). Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Putto with Vanitas symbols. Detail of memorial tablet no. 20.

forstander i 19 år samt negotiant (handelsmand), *
i Nyborg, †20. dec. 1723, »i Hans Alders 76 Aar«.
Desuden hans første hustru, Maren Nielsdaatter
(Nielsdatter), * i Nyborg, †3. maj 1695, »i Sit Alders 30 Aar«, efter 13 års ægteskab, der var velsignet
med tre sønner og fire døtre, og hans anden hustru, Maria Kirstine Borchenfeldt, * i Middelfart,
†17 , »i Hindes Alders
Aar«, uden livsarvinårs enkestand (jf.
ger, efter 21 års ægteskab og
†glasmaleri(?) nr. 9, †dørfløj nr. 2, lysekrone nr. 4,
†muret begravelse nr. 16). Efter personalia et vers:
»Gud Som Paa Jorden hen Dem samlede i Naade
og schiuler Deris Æren i grafuen Vden Waade
Hand hisset Sa(?)mle759 dem i æuig Fryd og Fred
og Krone Den(n)em Med, Af Naade sallighed«.

Mindetavle af marmor, 130×76 cm, sortmalet,
med indskrift med malede forgyldte versaler og
kursiv. I hjørnerne liljeornamenter, under indskriften to krydslagte palmegrene, malet med sølv.
	Oprindelig hang tavlen på østvæggen i Skt.
Gertruds Kapel (jf. fig. 183).760 1871 blev den
indmuret i sydsiden af korets 2. fag, vest for vinduet (jf. fig. 50).

22) (Fig. 229), o. 1745. »Denne Steen Er opsat,Til
En Lovlig Amindelse For Alle Efterkom(m)erne
Om de salige Guds Børen som ere I dette Begravelse sted Her neder under Nedsatte Nemlig«: Anders Larsen, rådmand og borgmester,
†13. april 1745, »i sin alders 69 aar«, og hans
to hustruer, Anna Elisabet Kirstine Rosenberg,
datter af borgmester i Nyborg Thønne (Tønne)
Madsøn (Madsen) Rosenberg, †23. juli 1727, »i
sin alders 49 aar«, og Cicilia Friborg, datter af
Niels Friborg, sognepræst i Hundsbye (Hunseby) i Laaland (Lolland), †<27. juni> 1<762>.
Indskriften afsluttes med at fastslå, at begravelsen tilhører familien »til ævig tiid til arf og eye,
uden nogen aarlig afgift der af til kirken at give«
(jf. †skriftestol nr. 3, †lukket stol nr. 2, †muret
begravelse nr. 13).
Mindetavle af marmor, 127×78 cm, sortmalet med indskrift med malede, forgyldte versaler,
navne dog med kursiverede versaler. Nederst et
forkrænkelighedssymbol i form af et kranium
med kornaks voksende ud gennem øjenhuler og
næseåbning, udført med sølvfarve (fig. 350). Tavlen fandtes oprindelig på nordvæggen i korets 2.
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Fig. 228. Mindetavle nr. 21, o. 1723, over borgmester, fattigforstander og handelsmand Peder Sørensen (†1723), og hustruerne Maren Nielsdatter (†1695) og Maria
Kirstine Borchenfeldt (s. 1098). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial tablet no. 21,
c. 1723, commemorating the mayor, poor house superintendent and merchant Peder Sørensen
(†1723), and his wives Maren Nielsdatter (†1695) and Maria Kirstine Borchenfeldt.
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Fig. 229. Mindetavle nr. 22, o. 1745, over borgmester Anders Larsen (†1745) og hans
to hustruer, Anna Elisabet Kirstine Rosenberg (†1727) og Cicilia Friborg (†1762) (s.
1101). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Memorial tablet no. 22, c. 1745, commemorating
Mayor Anders Larsen (†1745) and his two wives Anna Elisabet Kirstine Rosenberg (†1727)
and Cicilia Friborg (†1762).
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Fig. 230. Mindetavle nr. 23, 1748, over kammerråd og tolder Rasmus Poulsen Boesen
(†1757), hans første hustru, Karen Hansdatter Wiborg (†1706) og parrets to døtre Anna
Margrethe Rasmusdatter Boesen og Bodil Rasmusdatter Boesen, samt hans anden
hustru, Gyde Hansdatter With (†1731) (s. 1105). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 23, 1748, commemorating the counsellor and customs officer Rasmus Poulsen
Boesen (†1757), his first wife Karen Hansdatter Wiborg (†1706 ) and their two daughters
Anna Margrethe Rasmusdatter Boesen and Bodil Rasmusdatter Boesen, as well as his second
wife Gyde Hansdatter With (†1731).
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fag (jf. fig. 183).761 1871 indmuret i nordre sideskibs vestvæg, nord for vinduet.
23) (Fig. 230), 1751,469 over Rasmus Povelsøn
(Poulsen) Boson (Boesen), kammerråd, tolder
i Nyborg og ved strømtolden i Storebælt i 51
år, *13. april 1668 i Svendborg, †<17. aug.>
17<57>, og hans første hustru, Karen Hansdaatter (Hansdatter) Wiborg, *8. juli 1684, †17.
juli 1706, efter 6¾ års ægteskab, i hvilket de fik
sønnen Povel (Poul) Rasmussøn (Rasmussen)
Boson (Boesen) og døtrene Anna Margrethe
Rasmusdaatter (Rasmusdatter) Boson (Boesen)
og Bodild (Bodil) Rasmusdaatter (Rasmusdatter) Boson (Boesen); de to sidstnævnte ligeledes hvilende her. Endvidere hans anden hustru,
Gyde Hansdaatter (Hansdatter) With, *20. dec.
1673, †12. marts 1731 efter 22½ års ægteskab.
Efter personalia ejerindskrift, hvoraf fremgår, at
kirken ‘til evig tid’ skal nyde 10 slettedaler årligt af en gård i Avnslev mod at holde familiens
begravelse ved lige.762 (Jf. †lukket stol s. 1005,
†dørfløj nr. 2, gravsten nr. 21, †muret begravelse
nr. 18).
Mindetavle af sort marmor, 126×82 cm, indskrift med fordybede, forgyldte versaler. Tavlen
hang oprindelig på sydvæggen i Skt. Gertruds
Kapels 2. fag (jf. fig. 36h og 183).763 1871 blev
den indmuret vestligst på samme mur (jf. fig. 72).
24) (Fig. 231), 1797, over Johan Baltazar Rieffesthal, *1725 i Rade ved Bremen, †1789, og
hustru Karen Braadt, *1729 i Faaborg, †1796. Af
indskriften fremgår, at epitafiet var opsat 1797 af
parrets seks, taknemmelige børn (jf. †lukket stol
nr. 3, †muret begravelse nr. 20).
Mindetavle af sort marmor, 69×40 cm, indskrift
med fordybet, forgyldt kursiv. Tavlen var oprindelig indrammet af profilerede gesimser foroven
og forneden og kronet af en vase (jf. fig. 36h).
1797/98 betalte apoteker Rieffestahl 40 rigsdaler
for at få plads til sine afdøde forældres epitafium
i Skt. Gertruds Kapel, hvor det blev ophængt i
sydvesthjørnet (jf. fig. 36h-i og 183).764 1871 blev
indskrifttavlen indmuret i søndre sideskibs vestvæg, syd for vinduet, mens indramningen (‘fem
marmor af forskellige størrelser, der før har hørt
til et epitafium’) blev opbevaret i et pakhus og
solgt 1874.18

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 231. Mindetavle nr. 24, 1797, over Johan Baltazar
Rieffesthal (†1789) og hustru Karen Braadt (†1796)
(s. 1105). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial
tablet no. 24, 1797, commemorating Johan Baltazar Rieffesthal (†1789) and his wife Karen Braadt (†1796).

(†)Epitafier
*1) (Fig. 232-36), 1628, over <Peder Nielsen, tolder og borgmester i 25 år, †12. sept. 1638 »i sit 56
aar«, og hustru Sidtzel (Sidsel) Knvtzdater (Knudsdatter) (jf. epitafium nr. 4), †24. april 1648 »i sit 74
aar«>. Af indskriftens første del fremgår, at parret
lod epitafiet bekoste og staffere 1628, ‘dem og deres venner til ære og kirken til beprydelse’, og at
det blev opsat over deres begravelse (jf. s. 1161).765
Indskriftens anden del, der er sekundært tilføjet,
omfatter personalia (jf. †dåbsfad s. 974, lysekrone
nr. 2, klokke nr. 4, gravsten nr. 13, *kisteplader nr.
1-2). Epitafiet, der blev nedtaget ved restaureringen 1971-72, opbevares i dag adskilt i mange stykker på to forskellige lokaliteter ved kirken (jf. ndf.).
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Fig. 233-34. To profeter eller apostle, der har flankeret storstykket på *(†)epitafium nr. 1 (s. 1105). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Two prophets or apostles which once flanked the main section of *(†)sepulchral tablet no. 1.

Det var arkitektonisk opbygget, udført af sandsten, marmor (søjleskafter og hængestykkets skriftfelt) samt tin (malerifeltet) i bruskbarok med målene 390×214 cm; beslægtet med nr. 6. StorstykFig. 232. *(†)Epitafium nr. 1, 1628, over borgmester og
tolder Peder Nielsen (†1638) og hustru Sidsel Knudsdatter (†1648) (s. 1105). Foto Marinus Andersen 1971.
– *(†)Sepulchral tablet no. 1, 1628, commemorating the
mayor and customs officer Peder Nielsen (†1638) and his
wife Sidsel Knudsdatter (†1648).

kets maleri var indsat i en smal, profileret ramme
og flankeredes af søjler med korintiske kapitæler
og prydbælter hvorpå kartoucher med bosser,
hvilende på søjlepostamenter, der på forsiden
havde reliefhoveder, på siderne ovale bosser. Sidevingerne havde form af konsoller hvorpå frifigurer af to bibelske figurer, antagelig profeter
eller apostle. Under en forkrøppet gesims var
hængestykket udformet som en stor bruskværkskartouche omkring et tværrektangulært skriftfelt
med indskrift med fordybede, delvis sammen-
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skrevne versaler, flankeret af vingede, havfruelignende fantasivæsener. Under skriftfeltet var et
reliefhoved og derunder en mindre kartouche,
ophængt i bånd og støttet på en konsol, hvori
to skjolde, det venstre med initialerne »PN« for
Peder Nielsen og derunder de samme bogstaver
sammenskrevet, det højre med Jesumonogram
og initialerne »SKD« for Sidsel Knudsdatter. Allernederst et kerubhoved. Krongesimsen, hvorpå
et skriftsted med vistnok fordybede versaler (Joh.
5,25) bar en brudt topgavl med en bruskværks
indrammet medaljon, som oprindelig afsluttedes
af en konsol med en topfigur; på gavlstumperne
var kvindefigurer, den venstre hvilende på albuen, den højre siddende.
Rammeværkets formentlig oprindelige staffering er lysegrå med forgyldte detaljer, figurerne
har endvidere rødt på læber og kinder samt brune
øjenbryn. Gravskriften er forgyldt; de malede indskrifter i form af skriftsteder er ligeledes gyldne
på sort bund; på den nedre gesims Job 19,25 samt
årstallet for monumentets opsættelse: »1628«, på
topgavlens medaljon Joh. 11,25, alt med fraktur.
Storfeltets maleri (fig. 236), 121×116 cm, olie
på tin, er todelt og viser foroven Lazarus’ opvæk-

kelse, forneden Peder Nielsen med familie, knælende i bøn på et flisegulv foran en lav kvadermur.
Fremstillingen af Lazarus’ opvækkelse er udført efter kobberstik af Jan Muller efter maleri
af Abraham Bloemaerts; dog er originalmaleriets
meget dominerende mandsskikkelser med udstrakte arme udeladt på Nyborgepitafiet.766 Midt
i billedet ses Lazarus halvt liggende, nøgen bortset fra det hvide ligklæde. Over ham står Kristus
i rød kjortel og blå kappe med højre hånd løftet
i velsignelse; omkring dem talrige personer, hovedsagelig klædt i rødt, gyldent og grønt.
I maleriets venstre side ses Peder Nielsen med
brunt hår og skæg, samt tre lyshårede sønner,767
alle sortklædte med hvid pibekrave. I højre side
Sidsel Knudsdatter samt en stor datter.768 De har
begge hvid krave og forklæde over sort bluse og
kappe. Moderen bærer kriget konehue, datteren
jomfrukrone.769
	Oprindelig hang epitafiet i midtskibets sydside på pillen nærmest koret (jf. fig. 183).770 1871
blev det opsat på vestvæggen under orglet, nord
for døren (jf. fig. 89), hvorfra det blev nedtaget
i forbindelse med restaureringen 1971-72. I dag
opbevares de to bibelske figurer på vingede kon-

Fig. 235. Hængestykke fra *(†)epitafium nr. 1 (s. 1105). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pendant from *(†)sepulchral
tablet no. 1.

(†)epitafier
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Fig. 236. Lazarus’ opvækkelse; i forgrunden borgmester Peder Nielsen og familie. Detalje af *(†)epitafium nr. 1 (s.
1108). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – The Raising of Lazarus; in the foreground Mayor Peder Nielsen and his family.
Detail of *(†)sepulchral tablet no. 1.

soller, som har flankeret storstykket, stående op
ad væggen i præstegårdens kælder sammen med
hængestykket, dog uden den nederste kartouche
med de afdødes skjolde (fig. 233-35). Mindre
dele af rammeværket opbevares i en skakt i gul-

vet i kælderen under en bagbygning til Korsbrødregården; det gælder bl.a. gavlstykkerne med
tilhørende figurer og medaljon med skriftsted,
krongesimsen, den nedre gesims og søjlernes
prydbælter (jf. fig. 349). Maleriet med Lazarus’
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Fig. 238-39. Englefigurer fra *(†)epitafium nr. 2 (s. 1111). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Angel figures from
*(†)sepulchral tablet no. 2.

opvækkelse og de afdødes portrætter står op ad
væggen i kælderen under Korsbrødregården.
*2) (Fig. 237-41), opsat 1653 som indhugget
på hængestykket, over Knud Biørnsøn (Bjørnsen)
(†1654) og hustru Mette Clavsdaatter (Clausdatter) (Walter) (†1669).771 Portrætmaleriet, der kan
være fuldført efter 1655, er tilskrevet Hans Schütte. Af gravskriften fremgår endvidere, at parret lod
epitafiet udføre »Gvd til ære kircken til zirat dennem sielf oc deris wenner til en evig ihvkommelse« (jf. †gulv s. 938, prædikestol s. 989, †orgelpulFig. 237. *(†)Epitafium nr. 2, 1653, over rådmand
Knud Bjørnsen (†1654) og hustru Mette Clausdatter
(†1669) (s. 1111). Foto Marinus Andersen 1971. – *(†)
Sepulchral tablet no. 2, 1653, commemorating Alderman
Knud Bjørnsen (†1654) and his wife Mette Clausdatter
(†1669).

pitur nr. 2, (†)gravsten nr. 13, †muret begravelse
nr. 1). Epitafiet blev nedtaget ved restaureringen
1971-72 og opbevares i dag adskilt i flere enkeltdele sammen med nr. *(†)1 (jf. også ndf.).
	Epitafium i bruskbarok af sandsten og kobber
(storfeltet), 390×200 cm. Indskrift med reliefversaler. Storstykkets tværovale portrætmaleri flankeredes af to udadsvajende englefigurer og var
indrammet af forskellige bruskværkskartoucher;
inderst en laurbærkrans. Foroven og forneden
dannede to vandrette profilled overgang til henholdsvis hænge- og topstykke. Hængestykket
omfattede en tværrektangulær indskrifttavle med
tekst om epitafiets stiftere, indrammet af viltert
bruskværksornamentik, forneden var to skjolde,
det venstre med initialerne »KBS« for Knud
Bjørnsen samt relief af en bjørn, der stod på bagbenene op ad et træ, det højre var todelt med
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bogstaverne »GID« for Knud Bjørnsens første
hustru, Gertrud Jensdatter,772 samt Jesumonogram foroven, forneden initialerne »MCD« for
hans anden hustru, Mette Clausdatter, samt en
kvist med egeløv og agern. Som afslutning en
løvehovedsmykket konsol. Topstykket omfattede
en rektangulær indskrifttavle, hvorpå et skriftsted
(Matt. 25,13), flankeret af putti stående på bruskværk. Øverst en topgavl, dannet af bruskværk,
som uden tvivl har båret en †topfigur. Rester af
den antagelig oprindelige staffering, der endnu
delvis kan ses på de bevarede led, omfatter ud
over rig forgyldning rød, grøn og gylden lasur på
laurbærkransen, mens englene har rødt på læber
og kinder, blå øjne og brune øjenbryn. Tidligere
anedes, at englenes klæder var hvide, skjoldene
var polykrome på hvid og blå bund og diverse
ornamenter sortfarvede med forgyldning.773
Storstykkets maleri (fig. 241), 90×116 cm,
olie på kobber, er tilskrevet Hans Schütte.774 Det
viser halvfigursportrætter af i alt fem personer,
hvis identitet dog ikke kan fastslås med sikkerhed. Kredsen omfatter tre mænd og to kvinder.
Af disse er to af mændene og de to kvinder vist
som midaldrende eller ældre, mens brystbilledet
af en ung mand yderst til venstre synes at være
en sekundær tilføjelse. Det må tages for givet, at

maleriet viser epitafiets stiftere, Knud Bjørnsen
(o. 1593-1654) og Mette Clausdatter (1610-69)
samt antagelig hans første hustru, Gertrud Jensdatter (†før 1645),775 hvis initialer fandtes hugget
på rammeværket sammen med Mette Clausdatters. Til personkredsen, der vel ligeledes er portrætteret, må også regnes Mette Clausdatters anden ægtemand (siden 1655), borgmester Laurids
Jørgensen (o. 1610-81).776 Dette forudsætter, at
storstykkets maleri er udført efter selve indskrifttavlens datering, eller at han er tilføjet maleriet
kort efter opsætningen. Den yngre mand i venstre side kan være Knud Bjørnsen og Gertrud
Jensdatters søn, Bjørn Knudsen (†1679).777
Formentlig kan den ældre mand med tilbageredt, mørkt hår og gråsprængt skæg, iklædt sort
dragt med hvid krave, identificeres med den ca.
63-årige Knud Bjørnsen; han er iklædt sort dragt
med smal hvid krave. Bag hans venstre skulder ses
en kvinde med gennemsigtig underhue og sort
overhue, hvid krave og sort dragt, antagelig hans
første hustru, Gertrud Jensdatter. Tilsvarende må
kvinden i maleriets højre side med transparent
underhue og sort hue, udringet sort kjole med
hvid, gennemsigtig krave, tilsvarende underklædning med gyldne borter samt forklæde, sandsynligvis identificeres med Mette Clausdatter. Om

Fig. 240. Hængestykke fra *(†)epitafium nr. 2 (s. 1111). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pendant from *(†)sepulchral
tablet no. 2.

(†)epitafier
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Fig. 241. Gruppeportræt af rådmand Knud Bjørnsen og hustru Mette Clausdatter og deres kreds, tilskrevet Hans
Schütte. Detalje af *(†)epitafium nr. 2 (s. 1112). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Group portrait of Alderman Knud
Bjørnsen, his wife Mette Clausdatter and their circle, attributed to Hans Schütte. Detail of *(†)sepulchral tablet no. 2.

højre håndled har hun gyldne armringe og på
hænderne, der er samlet foran livet, prægtige,
stenbesatte ringe. Halvt bag hende, men højere
end de øvrige personer og således særlig fremhævet, også gennem sin kraftige rødlige karnation, ses en mand med rødblondt, halvlangt hår,
sort kalot, hvid nedfaldende krave med kvaster
og sort jakke, fra hvis opslidsede ærme den hvide
skjorte vælder frem. På venstre hånd, som han
holder foran brystet, bærer han en stenprydet
ring. Hans højre arm overlapper Knud Bjørnsens
venstre, idet denne samtidig lægger sin højre
hånd på hans ærme, måske i en anbefalende
gestus over for sin eftermand. Den afbildede er
formentlig Mette Clausdatters anden ægtemand,
den 45-årige Nyborgborgmester Laurids Jørgen-

sen. Der er ikke umiddelbart synlige tegn på, at
disse fire figurer ikke er malet samtidig. Det må
derfor antages, at epitafiets rammeværk, således
som hængestykkets indskrift angiver, har været
under udarbejdelse eller måske endda var afsluttet i 1653. Portrætmaleriet må derimod først være afsluttet efter indgåelsen af Mette Clausdatters
andet ægteskab 1655, eller være udført som en
erstatning for et blot lidt ældre †maleri.778 Endelig ses yderst til venstre bag Knud Bjørnsen en
yngre mand med langt hår og antydet overskæg.
Han adskiller sig fra de øvrige ved at være malet
med blødere eller mere udflydende træk. Hans
hage hviler på skulderen af den foranstående,
og den unge mand kan måske derfor identificeres med Knud Bjørnsens søn af første ægteskab,
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konsumptionsforvalter Bjørn Knudsen (jf. ovf.;
jf. også epitafium nr. 13).779 Som nævnt ovenfor
er den her foretagne identifikation af de afdøde
ikke sikker, men må opfattes som et forsøg.
	Epitafiet hang oprindelig på pillen i korets sydside over afdødes begravelse (jf. fig. 183).780 1871
blev det opsat på vestvæggen under orglet, syd for
døren, hvorfra det blev nedtaget ved restaureringen 1971-72. I dag befinder englefigurerne, der
flankerede maleriet, sig stående op ad væggen i
præstegårdens kælder (fig. 238-39). Hængestykkets skriftfelt står op ad væggen i kælderen under en bagbygning til Korsbrødregården (fig. 240),
mens topstykket med indskrift og flankerende
putti findes i en skakt i gulvet sammesteds sammen med stykker af den laurbærkrans, der indrammede maleriet (jf. fig. 349). Maleriet med afdødes
portrætter opbevares i Korsbrødregårdens kælder.
3) (Fig. 242), 1672, over <Niels Iensen (Jensen)
Riber, rådmand, (†1669)781 og hans to hustruer,
Karen Wandal (†1680)781 og Anne Lauritsdatter
(†før 1653), samt deres børn>.782 Af indskriften
fremgår, at epitafiet blev opsat 1672 over afdødes
begravelse (jf. gravsten nr. 21, †muret begravelse
nr. 12).783
Af epitafiet er kun storfeltet, med maleri, bevaret. Det har form af en langstrakt ottekant og
er indsat i en sekundær profileret ramme (lysmål
102×86 cm), kronet af en diminutiv volutgavl,
udført af snedker L. Wichmann 1843 (jf. ndf.).
Nederst er en nyere plade med indskrift med oplysning om epitafiets stiftere. Rammen er hvidmalet med forgyldte profiler, indskriften står med
sorte versaler på hvid bund.
Maleriet (jf. fig. 242), olie på kobber, 99×86,5
cm, viser afdøde samt de i alt ti børn af andet
ægteskab, alle stående. I billedets venstre side ses
Niels Jensen Riber med langt, brunt hår og gråt
skæg, klædt i sort dragt med hvid nedfaldende
krave. Han har venstre hånd på brystet og højre
hånd langs siden. Bag ham står en voksen søn,
Johan Nielsen Wandal,784 blond, klædt som faderen med en bog i hånden, og ved hans højre
side vistnok en lille dreng,785 fornemt klædt i en
rødgylden brokadekjole med bærestykke af hvide
kniplinger og gennemsigtigt forklæde. På hovedet
har han en hue med rød kant, pyntet med nelliker

og liljer, og i venstre hånd holder han en rød nellike; en markering af hans status som afdød. Ved
Niels Jensen Ribers venstre side står de to hustruer. Den bageste, efter klædedragten at dømme
hans første hustru, Anne Lauridsdatter, har hvid
underhue, stærkt kriget, sort overhue, stivet krave
og guldkæde om halsen. Den forreste, formentlig
Karen Wandal, har bådformet sort overhue, hvid,
transparent krave med sorte kvaster, sort overdel
samt hvidt forklæde, hvorigennem skørtets brokadestof anes. Om hals og håndled guldkæder,
desuden fingerringe. I en lang, gylden kæde, fæstnet til forklædekanten, hænger en oval genstand,
måske en balsambøsse eller et lugteæg. Endvidere
syv døtre,Anna, Karen, Marie, Gertrud, Sara,Anna
og Helvig,784 opstillet efter alder, med tilbageskrabet hår og ørelokker, klædt som sidstnævnte. Tre
af dem (Anna, Karen og Sara) holder sammenslåede vifter i hænderne. Forrest ses den yngste
datter, Maren,784 klædt i rødgylden brokade med
blomstersmykket hue og formentlig markeret
som afdød ligesom sin bror i billedets modsatte
side. Over familien svæver Den opstandne Kristus
i en himmellysning mellem mørke skyer, udført
efter kobberstik af Schelte Adamsz Bolswert efter
maleri af Rubens.786
Maleriet var oprindelig indfattet i en formentlig rigt ornamenteret ramme af sten. 1843 var
rammen imidlertid så ødelagt, at man frygtede,
den ville falde ned over folk.80 Snedker L. Wichmann blev betalt for at nedbryde epitafiet og lave
en ny, ottekantet ramme af træ til maleriet; den
blev hvidmalet med forgyldte kanter og forsynet
med inskription af maler Karstensen.787 Maleriet
blev istandsat 1991.
	Oprindelig hang epitafiet i søndre sideskib på
pillen mellem 2. og 3. fag ved indgangen til Skt.
Gertruds Kapel (jf. fig. 36h og 183).788 1871 blev
det opsat på sin nuværende plads på nordre korsarms vestvæg.
Fig. 242. (†)Epitafium nr. 3, 1672, over rådmand Niels
Jensen Riber og hustruerne Karen Wandal og Anne
Lauritsdatter samt deres børn (s. 1114). Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – (†)Sepulchral tablet no. 3, 1672, commemorating Alderman Niels Jensen Riber, his wives Karen
Wandal and Anne Lauritsdatter, and their children.

(†)epitafier
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Fig. 243. Plan af kirken med indtegnede gravsten m.m. 1:300. Målt og tegnet af Marinus Andersen 1971.
I NM. – Plan of the church with tombstones etc. drawn in.
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†Epitafier
1) 1577, »Anno 1577 den 6 Dag Februarii kallede Gvd erlig oc welbyrdiig Hans Barby, welbyrdig Anders Barbys Søn, aff denne forgengelige
Werden oc til det euige Liff, oc bleff hand hastig
afftage(n) her udi Nyborg aff sine Uuenner. Gvd
giffue hanno(m) en glædelig Opstandelse medt alle
Christ(n)e«.789 Epitafiet, der var af træ (‘en særdeles
smukt udskåret ramme’), blev brændt af en kirkeværge 1874.790 Det hang ved prædikestolen.791
2) 1584, »Her under ligger begravet, Erlig og
Welb(y)r(dig) Eschild (Eskild) Gøies (Gøye) og
Fru Sibillæ (Sibylle) Gyldenstierns (Gyldenstiernes) 6 Salige Børn. 1584« (jf. †gravsten nr. 8).792
Af træ, bemalet.793
3) O. 1585, over Pasche Siegenbart von der Wis
mar, †23. maj 1585.794 Med tysksproget indskrift.
4) O. 1658, over købmand Lars Jørgensen
Hind, †1658, 41 år gammel. Af sten.795
5) O. 1660, over magister (sognepræst i Nyborg) Mads Pedersen Lerche (†1660) og hustru
Elisabeth Andersdatter Scheffer (†1690), hendes
anden ægtemand etatsråd Claus Rasch (†1705)
og dennes anden hustru Anna Margrethe Lorentzen (†1710) (jf. †særlige rumindretninger nr. 1,
†lukket stol nr. 1, gravsten nr. 20, †gravkapel nr.
2, †muret begravelse nr. 2 og 5). Epitafiet, der
kun kendes fra omtalen i Danske Atlas, havde
portrætter af afdøde, malet på kobber.746 Det kan
muligvis være identisk med epitafium nr. 14, men
kan i teorien også være identisk med †nr. 7.
6) O. 1687. Dette år fik politimester Claus R
 asch
tilladelse til at opsætte et epitafium over nogle af
hans afdøde venners begravelse i Nyborg Kirke
»med deres contrafaite udi«; uvist hvilket.796
7) O. 1694. Dette år fik politimester Claus
Rasch angivelig magistratens tilladelse til at opsætte et epitafium i kirken.797 Det vides ikke, om
arbejdet blev udført. Epitafiet kan i teorien være
identisk med †epitafium nr. 5 og da formentlig
være udført i forbindelse med Claus Rasch’ indgåelse af sit andet ægteskab 1694. Dette forekommer
dog mindre sandsynligt, jf. også epitafium nr. 14.
8) O. 1695, over major af artilleriet Hans Christopher von Gersdorf, †1695 (jf. †gravudstyr s.
1171 (faner nr. 3-4)).798

Fig. 244. Gravsten nr. 1, o. 1600, over Herman Trøyel
(†1600), Thomas von Baden (†1607) og deres hustru
Maren Baltzersdatter (†1627) (s. 1117). Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 1, c. 1600, of Herman
Trøyel (†1600), Thomas von Baden (†1607) and their
wife Maren Baltzersdatter (†1627).

gravsten og -fliser
1) (Fig. 244), o. 1600, over Herman Trøyel, †29.
jan. 1600, og Thomas von Baden, †13. juli 1607
samt deres hustru (Mare)n Ba(ltz)ers Daatter
(Baltzersdatter), †(7. aug.) 16(27).799
Grå kalksten, 217×128 cm. Stenen er stærkt
slidt, overfladen eroderet og de øvre hjørner afbrækket. Indskriften er anbragt som randskrift
med fraktur samt med fordybede versaler på
skriftfeltet, der udfylder næsten hele fladen; begge dele er næsten udslidt. Randskriften afbrydes
af hjørnemedaljoner med evangelisternes sym-
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bolvæsener med skriftbånd, foroven Johannes og
Mattæus, de nedre er helt udslidte. Over skriftfeltet er en lille fremstilling af Den opstandne
Kristus i skybræmme, flankeret af slyngede bånd
med spor af indskrift med fordybet antikva, på
det venstre læses »Chri[st]us (…)e pro(.)ter (…)«,
på det højre »(…) o(.)e (…)«. Under skriftfeltet
er svage spor af skjolde med afdødes initialer, tv.
sammenskrevet »HT« for den første ægtemand,
Herman Trøyel, i midten »MBD« for Maren
Baltzersdatter, th. sammenskrevet »TB« for den
anden ægtemand, Thomas von Baden; endvidere
vistnok rester af to kors. Stenen lå oprindelig ‘neden for koret’; 1971 blev den fundet under gulvet
i midtskibets vestlige del (jf. fig. 243 (nr. 12)). Nu
i den vestlige del af nordre korsarm.
2) (Fig. 245), o. 1600, over ukendt. Rød kalksten, 120×70-80 cm. Den trapezformede sten

Fig. 245. Gravsten nr. 2, o. 1600, over ukendt (s. 1118).
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 2, c.
1600, of unknown deceased.

(smallest forneden) er stærkt slidt, den er revnet
tværs over ca. en tredjedel fra neden, og øverste
venstre hjørne er afbrækket.Ved det nederste venstre hjørne er en stor ortoceratit. Indskriften er
helt udvisket; dog er der spor efter randskrift med
reliefversaler foroven i højre side. I hjørnerne er
næsten udslidte medaljoner med kerubhoveder.
Stenen blev 1971 fundet under gulvet i nordre
korsarms østlige del (jf. fig. 243 (nr. 20)). Den ligger nu i den vestlige åbning til nordre korsarm.
3) (Fig. 246), 1600-tallets begyndelse, over
ukendt ægtepar.800 Lys rødlig kalksten, 197×91,5
cm, stærkt slidt. Indskriften, med reliefversaler,
anbragt som randskrift samt på skriftfelt nederst
på stenen, er næsten helt udvisket; kun dele af
randskriften forneden samt ved øverste venstre
hjørne er bevaret: »Her(v)nde(r) ligger (…) (…)
dersen oc s Kierstine(?) (…)nno (…)«. Inden for
randskriften er hjørnemedaljoner med evangelisternes symbolvæsener med navneskjolde,
foroven Mattæus (»(…)tt(…)«) tv. og Johannes,
forneden Lukas tv., mens det højre, hvor Markus’ løve må have været, er helt udslidt. Over
skriftfeltet ses en fremstilling af Den opstandne
Kristus med sejrsfanen, stående med højre hånd
løftet i velsignelse og ligklædet flagrende ind
mellem benene under en profileret trekløverbue,
der hviler på volutkonsoller på rudimentære,
profilerede pilastre. Stenen blev 1971 fundet under gulvet i midtskibets vestende (jf. fig. 243 (nr.
27)). Den ligger nu i den vestlige åbning til nordre korsarm.
4) (Fig. 247), o. 1600-25, genanvendt o. 1668.
»Hervnder hviller erlige velactbare mend« Bertel
Hansøn (Hansen), »raadmand her i Nyborg oc
kongelig maistes (majestæts) tolder i Belt et livs
oc retsindig øfrigheds exempel her i menigheden«, †7. aug. 1652 i sit 57. år, og Iacob (Jacob)
Andersøn (Andersen) Scheffer, rådmand, »en
velstvderet oc velbereist mand«, †3. april 1668 i
sit 43. år; endvidere deres fælles hustru Anna Pedersdatter af Lerche, »en dydig oc gvdelskende
16 (1680)801 i sit
år.
matrone«, død
Indskriften afsluttes af en latinsk sentens: »Hodie
mihi cras tibi« (i dag mig, i morgen dig) (jf. †lysearm nr. 3, epitafium nr. 9, †muret begravelse nr.
10).802

Gravsten og -fliser

Fig. 246. Gravsten nr. 3, 1600-tallets begyndelse, over
ukendt ægtepar (s. 1118). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Tombstone no. 3, beginning of 1600s, of unknown
married couple.

Grå kalksten, 209,5×110 cm. Den velhuggede
og rigt udsmykkede sten er præget af slid, og en
flig af øverste venstre hjørne er afslået. Indskriften
med fordybede versaler er placeret som randskrift
i form af en religiøs sentens (Joh. 11,26) samt på
skriftfelt på stenens nedre del. Randskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelisternes
symbolvæsener og deres navne anført på ram-
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men, foroven Mattæus »S. Mattevs« tv. og Markus
»S. Marcvs«, forneden Lukas (»(…)l(…«) tv. og
Johannes (»S. Iohannes«). Over skriftfeltet er en
fremstilling af Den opstandne Kristus med sejrsfanen i skybræmme, stående på den åbne grav.
Omkring ham er soldater, de to er vist sovende,
en siddende og en som rytter til hest med løftet lanse (fig. 249); alle bærer de hatte med store
fjerprydelser. Foran graven desuden et kranium
(Adams kranium). I baggrunden ses tv. Jerusalems
tårne og huse, omgivet af bymuren (fig. 248),803
th. de tre kors på Golgatha (jf. fig. 249). Motivet
indrammes af et bueslag hvorover frugter; sviklerne udfyldes af blomster. Under skriftfeltet er et
timeglas, flankeret af to skjolde, på det venstre ses
de sammenskrevne tal »2« og »8« (Bertel Hansens
initialers placering i alfabetet, jf. epitafium nr. 9),
på det højre et anker; det hele er indfattet i en
kartouche, som langs skriftfeltets sider har kvindelige profilhermer (jf. nr. *(†)10) og nederst et
skjold med en blomst, kronet af en lille fugl. Stenen er beslægtet med *(†)gravsten nr. 10.
1668 omtales stenen i forbindelse med, at gulvet blev omlagt.18 Den lå over Bertel Hansens
begravelse i midtskibet ved prædikestolen (†muret begravelse nr. 10), hvor den afdækkedes 1971
(jf. fig. 243 (nr. 8)). Nu findes den i det nordvestlige hjørne i nordre korsarm.
5) (Fig. 250), o. 1600-25, genbrugt o. 1791.
<Niels Mouritsøn (Mouritsen) Hoe, *24. juni 1717 i Døllefelde (Døllefjelde) Præstegård
i Laaland (Lolland), »opholdt sig her i Nyborg
ugift ved handelen fra sit alders 14de aar indtil han ved en salig død a(nn)o 1791 d(en) 4de
november ombyttede det forgiengelige med det
uforgiengelige«>. Indskriften afsluttes med et
skriftsted (Matt. 6,20).804
Lys grå kalksten, 235×130 cm, nederste venstre hjørne er afbrudt. Den store sten har rig,
oprindelig, men stærkt slidt udsmykning; den
sekundære indskrift med fordybede versaler, der
er placeret på et skriftfelt på stenens nedre del,
står skarpt. I hjørnerne er medaljoner med evangelisternes symbolvæsener, der holder skriftbånd,
foroven Mattæus (»S. Matthevs«) tv. og Johannes
(»S Io(…)«), forneden Markus tv. og Lukas (»S.
Lvcas«). Medaljonerne afbryder en omløbende
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Fig. 247. Gravsten nr. 4, o. 1600-25, genanvendt o. 1668, over rådmand og
tolder Bertel Hansen (†1652), rådmand Jacob Andersen Scheffer (†1668) og
deres hustru Anna Pedersdatter Lerche (†1680) (s. 1118). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 4, c. 1600-25, re-used c. 1668, of the alderman and
customs officer Bertel Hansen (†1652), Alderman Jacob Andersen Scheffer (†1668)
and their wife Anna Pedersdatter Lerche (†1680).
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Fig. 248-49. Detaljer af gravsten nr. 4 (s. 1118). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 248. Byen Jerusalem. 249. Rytter. –
Details of tombstone no. 4. 248.The city of Jerusalem. 249. Horseman.

ramme, som formentlig oprindelig har rummet
en nu borthugget randskrift. Over skriftfeltet ses
Den opstandne Kristus i skybræmme, stående
med sejrsfanen på graven. Fremstillingen er båret af en atlant805 og flankeres af to soldater med
sværd, den venstre siddende, den højre i færd
med at rejse sig. Motivet indrammes af en trekløverbue på volutkonsoller, hvilende på slanke
joniske pilastre på høje postamenter. Skriftfeltet
kantes af rulleværk og har forneden sekundært
udhugget udsmykning i form af to fligede blade.
Under skriftfeltet er to helt udslidte skjolde. Stenen er beslægtet med nr. 8 og *(†)9. 1971 blev
den fundet under gulvet i midtskibets midterste
del (jf. fig. 243 (nr. 10)). Nu ligger den i den østlige del af nordre korsarm.
6) (Fig. 251), o. 1603, over en borger i Nyborg,
†13. marts …806, og hans hustru Kirsten807 Iensdaater (Jensdatter), †9. maj 1603.808

Danmarks Kirker, Svendborg

Figursten af lys grå kalksten, 230×146 cm. Stenen er stærkt slidt og indskriften med reliefversaler, der er placeret som randskrift (personalia) og
i skriftfelt forneden (Åb. 3,5), er næsten udslidt.
Randskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med
evangelisternes symbolvæsener med navneskjolde, foroven Mattæus tv. og Johannes, forneden
Lukas tv. (med indskrift med store reliefversaler:
»S L.cas«) og Markus. Ægteparret står let drejet
mod hinanden under en dobbeltarkade, båret af
volutkonsoller. Ægtemanden bærer lille pibekrave, kort kappe med høj krave, posede knæbukser
og tætsiddende hoser. I højre hånd holder han
sine handsker. Hustruen er klædt i fodlang kappe
med høj krave og stive folder langs siderne over
tilsvarende kjole, hvorunder hendes tåspidser titter frem. Stenen blev 1971 afdækket i midtskibets
vestende (jf. fig. 243 (nr. 25)). Den ligger nu ved
østvæggen i nordre korsarm.
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Fig. 250. Gravsten nr. 5, o. 1600-25, genbrugt o. 1791, over Niels Mouritsen Hoe
(†1791) (s. 1119). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 5, c. 1600-25, re-used c.
1791, of Niels Mouritsen Hoe (†1791).
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7) (Fig. 252), o. 1603, over Iens (Jens) Sørensen
Viborig (Viborg), rådmand, †[30. juli] 1603, og
hustru Dorrite (Dorethe) Nielsdater (Nielsdatter), †[14. dec.]1601, med deres [syv] børn.809
Lys grå kalksten, 231×120 cm, stærkt slidt. Indskrift med reliefversaler, anbragt som randskrift
i form af et skriftsted (Kol. 3,2-4; næsten udvisket)810 samt i forsænkede bånd på et skriftfelt på
stenens nedre halvdel. Randskriften afbrydes af
hjørnemedaljoner med evangelistsymboler, foroven Mattæus tv. og Johannes, forneden Markus
tv. og Lukas. Over skriftfeltet er en velhugget
fremstilling af Den opstandne Kristus med sejrsfanen stående på graven og indfattet i en skybræmme. I forgrunden to flygtende soldater. Motivet
indrammes af en profileret trekløverbue hvorpå et

Fig. 252. Gravsten nr. 7, o. 1603, over rådmand Jens
Sørensen Viborg (†1603) og hustru Dorethe Nielsdatter (†1601) (s. 1123). Foto Arnold Mikkelsen 2014 –
Tombstone no. 7, c. 1603, of Alderman Jens Sørensen Viborg
(†1603) and his wife Dorethe Nielsdatter (†1601).

Fig. 251. Gravsten nr. 6, o. 1603, over Kirsten Jensdatter
(†1603) og hendes ægtemand (s. 1121). Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 6, c. 1603, of Kirsten
Jensdatter (†1603) and her husband.

skriftsted (Joh. 11,25), der hviler på pilastre med
volutkapitæler. I sviklerne er nu helt udviskede
skjolde, det venstre havde sammenskrevet »IS«,
og omkring det stod initialerne »IS« for Jens Sørensen, det højre havde Jesumonogram »IHS«, og
omkring det sås initialerne »DND« for Dorethe
Nielsdatter.810 Det omtrent kvadratiske skriftfelt
kantes på alle sider af rulleværk. 1884 lå stenen
halvt skjult under varmeledningen.811 År 1900

71*

1124

nyborg · vor frue kirke

ende i en skybræmme på graven. Motivet bæres
af en atlant (jf. nr. 5 og *(†)9). Ved hver side af
graven sidder en soldat på en lille konsol med
hånden under hovedet. Motivet indrammes af en
trekløverbue med volutkonsoller, hvilende på pilastre med høje postamenter og joniske kapitæler;
i sviklerne foroven er bladlignende kartoucher
med initialer, tv. vistnok sammenskrevet »CB« for
Claus Berider, th. »IND« for Johanne Nielsdatter.
Skriftfeltet kantes på alle sider af rulleværk. Stenen er beslægtet med nr. 5 og *(†)9, men der er
benyttet et andet forlæg for soldaterne ved graven. Stenen blev 1971 afdækket i nordre sideskibs
vestende (jf. fig. 243 (nr. 18)). Den ligger nu i den
vestlige del af nordre korsarm.

Fig. 253. Gravsten nr. 8, o. 1603, over Claus Rasmussen Berider (†1603), hans første hustru Johanne
(†1584), og anden hustru Karen (†1624) (s. 1124). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 8, c. 1603, of
Claus Rasmussen Berider (†1603), his first wife Johanne
(†1584), and his second wife Karen (†1624).

blev den taget op og opsat på sin nuværende plads
på kirkegården mod nordre korsarms østmur.
8) (Fig. 253), o. 1603, over Claus Rasmussen
(Ber ider), †17. sept. 1603 »I hans Alders 69 Aar«,
samt hans første hustru Johanne Clauses (Claus’)
(Johanne Nielsdatter), †17. sept. 1584, og hans
anden hustru Karen Clauses (Claus’), †15. febr.
1624 »i Hendes Alders 59 Aar« (jf. †glasmaleri(?)
nr. 1, mindetavle nr. 7).812
Lys grå kalksten, 235,5×163,5 cm, stærkt slidt.
Den næsten udslidte indskrift med reliefversaler i
forsænkede bånd er placeret som randskrift samt
i skriftfelt på stenens nedre del. Randskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelisternes
symbolvæsener, foroven Mattæus tv. og Johannes,
forneden Markus tv. og Lukas. Over skriftfeltet
ses Den opstandne Kristus med sejrsfanen, stå-

Fig. 254. Gravsten nr. 9, o. 1617, over rådmand Christen Pallesen (†1623) og hustru Johanne Berntsdatter
(†1617) samt Anders Sørensen (†1649) (s. 1125). Foto
Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 9, c. 1617, of
Alderman Christen Pallesen (†1623) and his wife Johanne
Berntsdatter (†1617) as well as Anders Sørensen (†1649).
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9) (Fig. 254), o. 1617, over <Christen Pallesen,
rådmand, †[23.] april 1623>, og hustru [Jo]anna
(Johanne) Bernsdatt(e)r (Berntsdatter), »Christian Pallesøns hvstro«, †12. aug. 1617; endvidere
over <Anders Søfrensøn (Sørensen), †1649>.813
Rød kalksten med ortoceratitter, 175×115 cm,
revnet over venstre hjørne. Indskrift med fordybede, til dels kursiverede versaler; hustruens
dødsdag og -år er til forskel fra de øvrige anført
med romertal. I hjørnerne er firkantede felter
med evangelisternes symbolvæsener, der holder
skjoldlignende navneplader, foroven Mattæus (»S.
Mattævs«) tv. og Markus (»S.Marcvs«), forneden
Johannes (»S. Iohannes«) tv. og Lukas (»S. Lvcas«).
Mellem de øvre felter er et tilsvarende med et
dødningehoved over krydsede knogler, flankeret af indskrifter, tv. de latinske ord: »Fiat tva«, th.
anes kun bogstaverne »(…)do(…)ne«.814 Mellem
de nedre hjørnefelter er en tavle med en opbyggelig sentens »Dend dv nv est vaare/ vi i lifve
det vi nv er/ skalt dv oc blifve alt/ hvor dv dig
i vierden/ vender da blifver/ døden din sidste
end«. Skriftfeltet er udformet som to rundbuede
tavler, på den venstre læses gravskriften over de to
mænd, adskilt af et indridset ornament i form af
krydslagt spade og hakke, på den højre gravskriften over Christen Pallesens hustru; i sviklerne er
rosetter. Feltet kantes på tre sider af indskrifter,
langs venstre side »Forlad icke dine henders gier
ning«, langs højre side »Herre din miskvndhed
er evig«, foroven en ikke umiddelbart opløselig
forkortelse, bestående af bogstaverne »BTHLFVAGDHHOH«, adskilt af punkter. Stenen blev
udgravet 1971 i søndre sideskibs vestende (jf. fig.
243 (nr. 14)). Den ligger nu ved vestvæggen i
nordre korsarm.
10) (Fig. 255), o. 1620, over Morten Iensen
(Jensen), rådmand, †[6. aug.]815 1620, og hans hustru, <(Maren) (…)daater, †16(…)>, samt vistnok hendes anden ægtemand.816
Lys grå kalksten, 207,5×123 cm, stærkt slidt;
en revne tværs over stenen er samlet med cement. Indskriften, der er placeret som randskrift
med reliefversaler i form af en religiøs sentens
(Job 14), samt som gravskrift med fordybede
versaler i et skriftfelt på stenens nedre del, er næsten helt udslidt. Randskriften afbrydes af hjørne-

1125

Fig. 255. Gravsten nr. 10, o. 1620, over rådmand Morten
Jensen (†1620) og hustru Maren (s. 1125). Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 10, c. 1620, of Alderman Morten Jensen (†1620) and his wife Maren.

medaljoner med evangelistsymboler og skriftbånd
(fordybede versaler), foroven Mattæus (»S…«) tv.
og Johannes, forneden Markus (»..Ma…«) tv. og
Lukas (»S Lv(..)as«). Skriftfeltet indrammes af
ranker af fligede blade; den øvrige udsmykning
er helt bortslidt. Stenen blev fundet under gulvet ved prædikestolen 1971 (jf. fig. 243 (nr. 9)).
Den ligger nu i nordøsthjørnet i nordre korsarm.
11) (Fig. 256), o. 1623, over Iacob (Jacob) Rawen
Badsker, †9. dec. 1623.817
Rød kalksten, 129×87 cm, med mange ortoceratitter; stenen er brækket i tre stykker og
samlet med cement, den nederste del er stærkt
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Fig. 256. Gravsten nr. 11, o. 1623, over Jacob Rawen
Badsker (†1623) (s. 1125). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Tombstone no. 11, c. 1623, of Jacob Rawen Badsker (†1623).

slidt. Indskrift med fordybede, kursiverede versaler. I hjørnerne er medaljoner med evangelisternes symbolvæsener vist som brystbilleder over
skjoldformede navneplader, foroven Mattæus (»S.
Matthevs«) tv. og Markus (»S. Marcvs«) th., forneden helt udviskede. Skriftfeltet, der udfylder næsten hele fladen, kantes af rulleværk, foroven er to
volutornamenter og nederst et bomærke. Stenen
blev afdækket 1971 i nordre sideskibs vestende
(jf. fig. 243 (nr. 19)); nu i den østlige åbning til
nordre korsarm.
12) (Fig. 257), o. 1630, over Karren (Karen)
Lamberd Daater (Lambertsdatter), †7. april 1630,
datter af byfoged Lamberdt (Lambert) Iensen
(Jensen).818
Figursten af grå kalksten, 103×51 cm, stærkt
slidt. Indskrift som randskrift med fordybede versaler, tolinjet forneden, afbrudt af hjørnemedal-

joner med kerubhoveder. Afdøde, der døde i en
alder af knap tre år,819 er vist frontalt, stående i
en udhugget niche, der fylder hele stenens flade.
Hun bærer jomfrukrone, tætsiddende overdel
med høj krave og fodlang underdel samt forklæde; underdelen har forneden vandrette bånd
med tovsnoning. I hænderne holder hun en
blomst. Stenen, der blev taget op af kirkegulvet
år 1900,820 er indmuret i søndre korsarms sydvæg
(jf. fig. 72).
13) (Fig. 258), o. 1638, over borgmester Peder
Nielsen, †1638, og hustru Sidsel Knudsdatter,
†1648821 (jf. †dåbsfad s. 974, lysekrone nr. 2, klokke nr. 4, epitafium nr. 4 og *(†)1, *kisteplader nr.
1-2).822
Figursten af lys grå kalksten, ca. 292×176 cm.
Den meget store, rigt udsmykkede sten er stærkt
slidt, dele af udsmykningen, bl.a. ægteparrets
hoveder, hugget bort,823 og indskriften er helt
udvisket. I hjørnerne er stiliserede nicher med
evangelisterne, vist stående med deres symbolvæsener (fig. 259-62); de øvre har profileret gesims
og krones af en brændende flammeurne. Foroven
ses Mattæus med englen tv. og Markus med løven (næsten helt ødelagt); forneden Johannes
med ørnen tv. og Lukas med oksen. Figurerne
står under en dobbeltarkade under en profileret gesims, båret af tre hermer af let varierende
udformning; de ydre har hænderne foran brystet og fliget afslutning, den midterste holder en
bog foran skødet og afsluttes af volutter; alle har
skafter med beslagværk samt fødder. Figurfeltet
krones af en medaljon med en fremstilling af en
mand stående med udbredte arme; over ham ses
Gudfader i en skybræmme, og omkring ham fire
hoveder i tilsvarende indramning samt kranier og
knogler; under medaljonen »Ezek: 37 CA9«.810
Motivet er en gengivelse af Ezekiel, der på Guds
bud befaler livsånden at blæse fra de fire verdenshjørner og gøre de dræbte levende (Ez. 37,9).824
Endvidere forkrænkelighedssymboler i form af
et kranium over krydsede knogler samt vistnok
yderligere to kranier. Medaljonen flankeres af to
skjolde, ophængt i bånd. Nederst er et tværrektangulært felt, kronet af et kerubhoved, som har
rummet gravskriften. Ægteparret er vist stående
frontalt med hænderne samlet i bøn, tv. ægte-
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manden med pibekrave, midtknappet overdel og
lang kappe med slidser, hvorigennem hans arme
stikker ud; hustruen med hovedklædning og lang
kåbe, der folder sig om hendes bøjede arme.
Stenen, der oprindelig lå over parrets gravsted
foran koret, blev år 1900 taget op og opsat på
kirkegården på sin nuværende plads mod nordre
korsarms østmur.
14) (Fig. 263), o. 1650, over ukendt ægtepar.825
Rød kalksten, 219×153,5 cm, med mange
ortoceratitter. Den velhuggede og rigt udsmykkede sten fremstår stærkt slidt. Indskriften, med
reliefversaler i forsænkede bånd, er placeret som
randskrift i form af en religiøs sentens, hvoraf
den øvre og den nedre linje er bevaret, samt som
gravskrift på skriftfelt på stenens nedre halvdel; af
sidstnævnte læses kun enkelte bogstaver. Randskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelisternes symbolvæsener samt skriftbånd med
navne med fordybede versaler, foroven Mattæus’
engel (»S. Mathevs«) tv. og Markus’ løve (»S. Lvchas«[!]); forneden Johannes’ ørn (»S. Iohannes«)
tv. og Lukas’ okse (»S. Lvchvas«); i sviklerne er
små rosetter. Foroven ses Den opstandne Kristus
med sejrsfanen i strålekrans, stående på graven;
fremstillingen indfattes af et tungekantet bueslag
med indskrift med fordybede versaler, hvoraf kun
de første bogstaver er bevaret. Sviklerne udfyldes af kerubhoveder, endvidere ses forkrænkelighedssymboler, til venstre et vinget timeglas,
til højre et kranium over krydsede knogler samt
krydslagt spade og hakke. Skrifttavlen holdes af
to stående engle på bruskværkskonsoller, iklædt
lændeklæder, der er bundet i en stor knude med
nedhængende snip (jf. nr. 15); over deres ene
vinge er flergrenede blomster. Under skriftfeltet
ses et kerubhoved, indrammet af bruskværk, og
nederst et frugtbundt, flankeret af to skjolde med
helt udslidte medaljoner; over den højre medaljon anes initialerne »K(eller R)D«. Stenen blev
fundet under gulvet i nordre sideskibs vestende
1971 (jf. fig. 243 (nr. 17)). Den ligger nu i den
østlige del af nordre korsarm.
15) (Fig. 264), o. 1650, over Vellom (Villum)
Adriiansen (Adriansen), født i Oldenburg i Bremen Stift, †13. marts 16 , »vdi hans al 45 ar« og
hustru Darete (Dorethe) Tomes dater (Thomas-
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datter), † 16 . Parret fik sammen ti børn, fem
sønner og fem døtre.826
Sort kalksten, 231×136 cm, forholdsvis velbevaret. Indskrift med fordybede, delvis sammenskrevne, kursiverede versaler. Firkantede hjørnefelter med evangelistsymboler, foroven Johannes
tv. og Mattæus, forneden Lukas tv. og Markus.
Under de øvre felter er skjolde med afdødes initialer, tv. »VAS« for Villum Adriansen hvorunder
sammenskrevet »VA«, th. Jesumonogram »IHS«

Fig. 257. Gravsten nr. 12, o. 1630, over Karen Lambertsdatter (†1630) (s. 1126). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Tombstone no. 12, c1126 1630, of Karen Lambertsdatter (†1630).
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Fig. 258. Gravsten nr. 13, o. 1638, over borgmester Peder Nielsen (†1638) og hustru Sidsel
Knudsdatter (†1648) (s. 1126). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 13, c. 1638, of
Mayor Peder Nielsen (†1638) and his wife Sidsel Knudsdatter (†1648).
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Fig. 259-62. Evangelisterne. Detaljer af gravsten nr. 13 (s. 1126). 259. Mattæus. 260. Markus. 261.
Johannes. 262. Lukas. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Evangelists. Details of tombstone no. 13.
259. Matthew. 260. Mark. 261. John. 262. Luke.
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Fig. 263-64. 263. Gravsten nr. 14, o. 1650, over ukendt ægtepar (s. 1127). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 264. Gravsten nr. 15, o. 1650, over Villum Adriansen og hustru Dorethe Thomasdatter (s. 1127). Foto Arnold Mikkelsen
2014.– 263.Tombstone no. 14, c. 1650, of unknown married couple. 264. Tombstone no. 15, c. 1650, of Villum Adriansen
and his wife Dorethe Thomasdatter.

og derunder »DTD« for Dorethe Thomasdatter.
Over skriftfeltet ses Den opstandne Kristus med
sejrsfanen, stående på graven under et bueslag; i
sviklerne rosetter. På hver side af skriftfeltet er
en niche med en lavstammet figur, tv. en kvinde,
som støtter skriftfeltet, th. en mand, der i hænderne holder et lille kranium (fig. 265-66). Begge
er nøgne bortset fra et lændeklæde, der er bundet
i siden med en stor knude og lang snip (jf. nr.
14).827 Under skriftfeltet er en tværoval medaljon
med et skriftsted flankeret af forkrænkelighedssymboler, tv. et vinget timeglas, th. et vinget kranium over en knogle; nederst frugter. Stenen blev
afdækket 1971 i midtskibets vestende (jf. fig. 243
(nr. 16)); nu ligger den i den vestlige del af nordre
korsarm.

16) (Fig. 267), o. 1650, genanvendt 1689,828 over
<Iens (Jens) Christensøn (Christensen), handelsmand, †27. jan. 1689, »udi hans Alders 36 Aar«>.829
Grå kalksten, 205×129 cm, stærkt slidt. Den
sekundære indskrift er hugget med reliefversaler
i et forsænket felt på skriftfeltets øvre del. I hjørnerne er medaljoner med evangelistsymboler,
foroven Mattæus tv. og Markus, forneden Johannes tv. og Lukas. Over skriftfeltet ses Den opstandne Kristus med sejrsfanen i en skybræmme,
trædende på en djævel, der har en slange snoet
om højre arm og et kranium i venstre hånd. Motivet er udført efter kobberstik af Hieronymus
Wierix efter tegning af Maarten de Vos (jf. gravsten nr. 24).830 Fremstillingen kantes langs siderne
af bånd med fligede blade. Stenen, der formentlig
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Fig. 265-66. Tavleholdende figurer. Detaljer af gravsten nr. 15 (s. 1127). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tabletholding figures. Details of tombstone no. 15.
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Fig. 267. Gravsten nr. 16, o. 1650, genanvendt 1689, over handelsmand Jens Christensen (†1689)
(s. 1130). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 16, c. 1650, re-used 1689, of the merchant
Jens Christensen (†1689).
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Niels Poulsen, samt initialerne »AND« for Anne
Nielsdatter og Jesumonogram »IHS«. Midt på
stenen er et højrektangulært skriftfelt, indrammet
af bruskværk. Oprindelig lå stenen i kirken over
parrets begravelse. Nu indmuret i kirkegårdsmuren som den vestligste sten.
19) (Fig. 270), o. 1653, over ukendt. Gravflise af
rød kalksten, 26×24,5 cm, uregelmæssigt afsluttet forneden. Indskrift med fordybede versaler i
form af et sammenskrevet »TS«, derunder årstallet »1653«. Flisen ligger i gulvet sydøstligt i tårnrummet.
20) (Fig. 271), o. 1660, over M(agister) Madt
(Mads) Pedersøn (Pedersen) Lerke (Lerche),
Fig. 268. Gravflise nr. 17, o. 1650-1700, over ukendt
barn (s. 1133). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tomb
slab no. 17, c. 1650-1700, of unknown child.

oprindelig lå i kirken, blev 1900 opsat mod kirkegårdens sydmur.820 Den ligger nu i græsset øst
for kirken.
17) (Fig. 268), o. 1650-1700, over ukendt barn,
*i Nyborg.
Gravflise af lys grå kalksten, 58,5×63 cm. Nederste venstre hjørne er afbrækket, og indskriften
med fordybede versaler, der udfylder hele fladen,
er næsten helt udslidt, kun første del af hver linje
kan læses, bl.a. ordet »barn«, månedsnavnene »ivni« og, længere nede, »may«; derimellem ordene
»fader« og »mand«. Stenen ligger ved pillen mellem åbningerne til nordre korsarm.
18) (Fig. 269), o. 1652, over Niels P(ovelsen)
(Poulsen), [†19. nov. 1652 »Udi hans Alders 68
Aar«, og hustru Anna Niels Daatter (Nielsdatter),
† 16 (1659)831 i sit
år. Parret var gift i 38
år og havde sammen syv børn, fire sønner og tre
døtre].832
Rød kalksten, 178×111 cm, stærkt slidt; en stor
revne over nederste venstre hjørne er samlet med
cement. Indskrift med fordybede versaler. I hjørnerne er siddende evangelistfigurer, foroven Mattæus tv. og Markus, forneden Lukas tv. og Johannes. Mellem figurerne er bruskværkskartoucher,
øverst med et skriftsted (Åb. 14,13), nederst med
initialerne »NPS« og sammenskrevet »NP« for

Fig. 269. Gravsten nr. 18, o. 1652, over Niels Poulsen
(†1652) og hustru Anna Nielsdatter (†1659) (s. 1133).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 18, c.
1652, of Niels Poulsen (†1652) and his wife Anna Nielsdatter (†1659).
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Fig. 270. Gravflise nr. 19, o. 1653, over »TS« (s. 1133).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tomb slab no. 19, c.
1653, of “TS”.

sognepræst i Nyborg, provst i Vindinge Herred
i 21 år, †1660, »udi sin Alders 51 Aar«.833 Endvidere [Claus Rasch, præsident i Nyborg, amtsskriver og ridefoged over samme amt, † 16
(65)«], og deres fælles
(1705), »udi sin Alders
hustru Elsebet (Elisabeth) [Anders]datter [Schefer (Scheffer), † 16 (†1690), »udi sin Alders
(71)«]834 (jf. †særlige rumindretninger nr. 1,
†lukket stol nr. 1, epitafium nr. 14, †epitafium nr.
5, †muret begravelse nr. 2 og 5).
Lys grå kalksten, 252,5×155 cm, rigt dekoreret,
men stærkt slidt. Indskrift med fordybede versaler. Inden for en omløbende ramme, bredest
foroven, er hjørnemedaljoner hvori brystbilleder
af evangelisterne med deres symbolvæsener, foroven Mattæus med englen tv. og Markus med løven; begge er vist som ældre mænd med fuldskæg,
klædt i folderige kutter, forneden Lukas med oksen tv. og Johannes med ørnen; førstnævnte med
skaldet isse og folderig dragt, Johannes skægløs
og med langt, lokket hår. Over skriftfeltet ses
Den opstandne Kristus med sejrsfane og stråleglorie, stående på graven i en skybræmme. Han
omgives af to soldater, den venstre liggende på
knæ i færd med at rejse sig, den højre siddende
på graven med hovedet i hånden; Kristusfiguren

og soldaten til venstre er udført efter kobberstik
af Crispin de Pas efter tegning af Maerten de
Vos.835 Motivet indrammes af en tredelt, forkrøppet bue, sviklerne udfyldes af blomster. Skriftfeltet flankeres af dydefigurer, tv. Retfærdigheden
med et sværd, th. Håbet med et anker, anbragt
som karyatider på høje, medaljonprydede postamenter. Under skriftfeltet er en bruskværkskartouche omkring to skjolde, på det venstre ses initialerne »MLP« for Mads Pedersen Lerche, på det
højre »CR« for Claus Rasch; skjoldenes motiver
er helt ødelagte. Mellem skjoldene er forkrænkelighedssymboler i form af et kranium med orme
ud af øjenhulerne, hvorpå hviler et vinget timeglas og derover et utydeligt ornament, måske et
skjold. Stenen blev 1971 afdækket i midtskibets
vestende (jf. fig. 243 (nr. 13)), men må oprindelig
have ligget i eller ved koret (jf. †muret begravelse
nr. 2). Den ligger nu i den østlige del af nordre
korsarm.
21) (Fig. 272), o. 1669, genanvendt 1760.18 Oprindelig lagt over Niels Jensen Ribe (Riber), rådog handelsmand, †29. nov. 1669, og hans »forrige
Hustru« Anne Lauritz Daatter (Lauritsdatter) (jf.
(†)epitafium nr. 3, †muret begravelse nr. 12). Den
oprindelige indskrift har muligvis endvidere omfattet følgende oplysninger om ægteparrets gavmildhed mod skolen og dens personale: »Haver
den Sal(ige) Mand med hans dyderige Hustrue
gudeligen funderet og givet til Nyeborrig Kirke
400 Slette d(a)l(e)r paa Rente, som En af Hørerne i Latine-Schole schall nyde Aarlig for at holde
Hellig og Løverdags Afftenprædichen, saa og given
til Dansche Schole 100 Sl(ette)d(ale)r, Som Scholemesteren nyder«.836 Sekundært lagt over: <»Her
hviler hvad ey allerrede hviler i Gud« af Rasmus
Poulsen Boson (Boesen), kammerråd, samt hans
før ham afdøde hustruer og døtre; »denne deres
begravelse er friekiøbt og skal af kirken altiid vedligeholdes«> (jf. †lukket stol s. 1005, †dørfløj nr. 2,
mindetavle nr. 23, †muret begravelse nr. 18).
Sort kalksten, 222×174 cm, med velbevaret,
oprindelig udsmykning samt sekundær indskrift
med fordybede versaler. I hjørnerne siddende
evangelister med symbolvæsener, foroven Mattæus tv. og Markus, forneden Lukas tv. og Johannes, mellem dem er bruskværkskartoucher med
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Fig. 271. Gravsten nr. 20, o. 1660, over sognepræst Mads Pedersen Lerche (†1660), præsident
i Nyborg Claus Rasch samt deres hustru Elisabeth Andersdatter Scheffer (s. 1133). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 20, c. 1660, of the incumbent Mads Pedersen Lerche
(†1660), Municipial Chairman in Nyborg Claus Rasch and their wife Elisabeth AndersdatterScheffer.

skriftsteder (foroven 1 Sam. 2,6 og 1 Joh. 5,11;
forneden Kol. 3,4). Midt på stenen er et cirkulært
skriftfelt i ramme af laurbærblade; det flankeres

af dydefigurer anbragt som joniske karyatider, tv.
Håbet med fugl og anker, th. Troen med kors og
bog. Stenen er beslægtet med nr. 24.
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Fig. 272. Gravsten nr. 21, o. 1669, genanvendt 1760, over kammerråd Rasmus Poulsen Boesen samt hustru og døtre
(s. 1134). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 21, c. 1669, re-used in 1760, of Counsellor Rasmus Poulsen
Boesen, his wife and daughters.
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hele stenens flade, er næsten helt udvisket. Randskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelistsymboler med skriftbånd, foroven Mattæus’
engel tv. (»S M…«) og formentlig Markus’ løve,
forneden Johannes’ ørn tv. og Lukas’ okse (»…
Lvcas«), sidstnævnte er vist drejet en kvart omgang med uret, således at dyrets ben peger mod
venstre. Langs skriftfeltets sider er dekorative
bånd med bladværk. Det krones af et kerubhoved, og under det ses tre helt udslidte skjolde.
Stenen er beslægtet med *(†)gravsten nr. 14. Den
lå formentlig oprindelig i kirken; nu i græsset øst
for denne.
23) (Fig. 274), 1680,839 over »der wolgeborne«
(den velbårne) Everhart Lvdewig (Ludvig) von

Fig. 273. Gravsten nr. 22, o. 1671, over en ukendt
borger (†1671) (s. 1137). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Tombstone no. 22, c. 1671, of an unknown citizen
(†1671)

1760 erhvervede Rasmus Poulsen Boesens arvinger stenen, der ‘for længst’ var hjemfalden til
kirken, for 16 rigsdaler, for at lægge den på hans
begravelse i vestenden af Skt. Gertruds Kapels 2.
fag (jf. fig. 183, †muret begravelse nr. 18).18 Efter
restaureringen 1870-71 lå den i søndre korsarm,
hvor den 1899 var den eneste synlige gravsten i
kirken.837 Opsat mod vestmuren i søndre korsarm (jf. fig. 72).
22) (Fig. 273), o. 1671, over en borger, †1671,
og formentlig hans hustru.838
Grå kalksten, 202×127 cm, stærkt slidt. Indskriften, med fordybede versaler, der er placeret
som randskrift (»Af ior … paa iorden vi gaar til
iorden … enden faar til dommen angaar«)838
samt på et stort skriftfelt, der udfylder næsten

Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 274. Gravsten nr. 23, o. 1680, over Everhart Ludvig
von Dvnewalt (s. 1137). Foto Arnold Mikkelsen 2013.
– Tombstone no. 23, c. 1680, of Everhart Ludvig von
Dvnewalt.

72
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Fig. 275. Gravsten nr. 24, o. 1690, over rådmand Hans Olsen Wiborg (†1690) og
hustru Anna Margaretha Nielsdatter Riber (†1720), hendes anden ægtemand, borgmester Hans Pedersen Holmer (†1730) og deres datter Anna Catharina Rasch samt
hendes to børn (s. 1139). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tombstone no. 24, c. 1690,
of Alderman Hans Olsen Wiborg (†1690) and his wife Anna Margaretha Nielsdatter Riber
(†1720), her second husband, Mayor Hans Pedersen Holmer (†1730), their daughter Anna
Catharina Rasch and her two children.

Dvnewalt, †12. juni 1680, »seines Alters 35 Iahr«
(i sin alders 35 år), »desse sele Got genedich sey«
(Gud være hans sjæl nådig).840

Lys, grå kalksten, 182×109 cm. Stenen er stærkt
slidt, en revne over venstre hjørne er repareret
med cement. Tysksproget indskrift med reliefver-
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tharina Rasch, samt hendes to børn>. Af gravskriften fremgår endvidere, at afdøde havde købt
gravstedet 1690.843 1751 fornyede arvingerne det
<»og for dets/ faste og uryggelig beholdelse saa
længe verden/ staar givet vederlag til kirken./
Deris stoere gavmildhed mod kirken skoelen
og/ de fattige og deris mange aars troelig tieniste mod/ Nyborg bye bliver i ævig ære og takke minde/ og til erkiendelighed bor (bør) deris
been og levnin/ ger være her i roelig hviile«> (jf.
†glasmaleri(?) nr. 4, †muret begravelse nr. 7).844
Rød kalksten, 223,5×153 cm, med velbevaret
oprindelig udsmykning samt oprindelig rand-

Fig. 276. Gravflise nr. 25, o. 1722, over Zacharias Frisch
(†1722) (s. 1140). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tomb
slab no. 25, c. 1722, of Zacharias Frisch (†1722).

saler i forsænkede bånd på skriftfeltets øvre del.
Hjørnemedaljoner med evangelisternes symbolvæsener med skriftbånd, hvorpå indskrift med
fordybede versaler, foroven Mattæus (»S. Mattvs«)
tv. og Markus (»S. Markvs«), forneden Johannes
(S. Iohanes«) tv. og Lukas (»S. Lvcas«). Skriftfeltet
indrammes af bruskværk, der forneden omslutter
to helt udslidte medaljoner. Stenen lå oprindelig over afdødes begravelse i østenden af nordre
sideskib (jf. fig. 243 (nr. 5)); nu i det sydvestlige
hjørne i nordre korsarm.
24) (Fig. 275), o. 1690, indskriften nyhugget
o. 1751. Over <Hans Oesen[!] (Olsen) Wiborg,
rådmand, (†1690)841 og hustru Anna Margaretha
Nielsdaatter (Nielsdatter) Riber (†1720),842 samt
hendes anden ægtemand, Hans Pedersen Holmer,
borgmester (†1730),784 og deres datter Anna Ca-

Fig. 277. Gravsten nr. 26, o. 1727, over bager Steen
Mathissen (†1727) og hustru Elsabeth Jørgensdatter
(†1729) (s. 1140). Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Tombstone no. 26, c. 1727, of the baker Steen Mathissen
(†1727) and his wife Elsabeth Jørgensdatter (†1729).
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Fig. 278. Gravflise nr. 27, o. 1730, over Lisbet Madsdatter (†1730) (s. 1141). Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Tomb slab no. 27, c. 1730, of Lisbet Madsdatter (†1730).

skrift med fordybede versaler i form af en opbyggelig sentens i vers (»Wi lefve her som vandr(i)
ngsmend/ der vandre maa hver dag fort hen/ thi
alle ting en ende faar/ hvad mennesket har/ det
snart forgaar«) samt henvisning til tre skriftsteder
(Hebr. 13, Job 7, Joh. 5), mens den sekundære
gravskrift med fordybede versaler er indhugget
på skriftfeltet på stenens midte. I hjørnerne er
siddende evangelister med deres symbolvæsener, foroven (på bruskværkskonsoller) Mattæus
tv. og Markus, forneden Lukas tv. og Johannes.
Over skriftfeltet ses Den opstandne Kristus med
sejrsfanen i en skybræmme, trædende på en djævel med flagermusevinger, der har en slange om
sin ene arm (udført efter forlæg af Hieronymus
Wierix, jf. nr. 16). Skriftfeltet flankeres af dydefigurer på arkadeprydede konsoller, tv. Retfærdigheden med sværd og vægtlod, th. Håbet med
anker. Under skriftfeltet er en stor bruskværkskartouche med tre skjolde med initialer; på det
venstre »RPSB«, på det midterste »ICR«,845 på
det højre »NH«. Det midterste skjold hviler på et
timeglas, stående på et vinget kranium med orme
krybende ud af øjenhulerne.
Stenen er beslægtet med gravsten nr. 16, 21 og
(†)13 samt med gravminder i Bogense og Mid-

delfart kirker (s. 2196, 2340 og 2358 f.), med
hvilke den bl.a. deler gengivelsen af Kristus, der
træder Satan under fode.846 Stenen lå over familiens †begravelse i midtskibet (†muret begravelse
nr. 7), hvor den blev afdækket 1971 (jf. fig. 243
(nr. 7)). Den ligger nu ved østvæggen i nordre
korsarm.
25) (Fig. 276), o. 1722, over Zacharias Frisch,
†24. sept. 1722.
Gravflise af rød kalksten, 50×31,5 cm. Stenen
er revnet tværs over, øverste højre hjørne afbrækket og overfladen stærkt eroderet. Indskrift med
fordybede versaler, derunder et indridset streg
ornament (Jesumonogram?). Stenen ligger i den
vestlige del af nordre korsarm.
26) (Fig. 277), o. 1727, over Steen Mathissen, bager, †1727, »i hans alders 54 aar«, og hustru Elsabeth
Iørgensdatter (Jørgensdatter), †<19. aug. 1729>.847
Rød kalksten, 162×96 cm. En stor revne tværs
over stenen er repareret med cement, og hjørnespidserne, på nær den øverste venstre, er afbrækket. Indskrift med fordybede versaler. Dekorationen, ligeledes fordybet, omfatter hjørneornamenter med blomstergrene, over indskriften er to
krydslagte palmegrene, og under den to oliven-

Fig. 279. Gravflise nr. 28, o. 1800, over sognepræst
Peder Schonning (†1800) (s. 1141). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Tomb slab no. 28, c. 1800, of the incumbent
Peder Schonning (†1800).
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Fig. 280a-b. *(†)Gravsten nr. 1, o. 1575-1625, over et eller flere medlemmer af slægten Gyldenstierne (s. 1141). a.
Tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 1, c. 15751625, of one or more members of the Gyldenstierne family.

grene omkring en kronet bagerkringle. Nederst
et dødningehoved på krydsede knogler. 1971
blev stenen afdækket i midtskibets vestende (jf.
fig. 243 (nr. 26).848 Den ligger nu ved vestvæggen
i nordre korsarm.
27) (Fig. 278), o. 1730, over Lisbet Madsdatter,
†23. dec. 1730.
Gravflise af rød kalksten, 48,5×48,5 cm; en flig
er slået af i højre side, og en revne går derfra på
skrå ned til underkanten. Indskrift med fordybede versaler. Ligger ved pillen mellem åbningerne
til nordre korsarm.
28) (Fig. 279), o. 1800, over Peder Schonning,
sognepræst i Nyborg i 50 år, tidligere dansk præst
i Tønder i 12 år, †3. nov. 1800, 93 år gammel (jf.
†lukket stol nr. 2, *maleri nr. 6).
Gravflise af rødgrå granit, 44×43 cm. Indskrift
med fordybede versaler, optrukket med sort. Oprindelig på kirkegården;849 1919 indmuret i nordre sideskibs vestvæg, nord for vinduet.850

(†)gravsten og -fliser
*1) (Fig. 280a-b), o. 1575-1625, over et eller flere
medlemmer af slægten Gyldenstierne (jf. ndf.).851
Grå kalksten. Af stenen, der oprindelig målte
ca. 193×115 cm, er bevaret 6 fragmenter, men
flere partier mangler, bl.a. hele den nederste del.
I øverste højre hjørne ses slægten Gyldenstiernes våben, mens der af det våben, som har været anbragt i venstre hjørne, kun er bevaret flige
af hjelmklædet. Derimellem er en fremstilling af
Den opstandne Kristus, omgivet af flere skikkelser, indrammet af en trekløverbue med halvcirkulært indsnit i den midterste runding, båret af joniske pilastre på høje baser. Endvidere ses rester af et
skriftbånd med indskrift med fordybede versaler
»… men«. Skriftfeltet er en rulleværkskartouche
med indsnit med kerubhoveder i de lodrette sider. Af indskriften med reliefversaler er bevaret
enkelte bogstaver, et »G« og et »I«, anbragt som
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sidste bogstav i to efter hinanden følgende linjer.
Fragmenterne opbevares på Nyborg Slot.
*2) (Fig. 281), o. 1600-1650, genanvendt 1776,
over (Hans Jørgen Trohnsen),852 <†19. april 1776
»i sit 67de alders aar«>.
Rødlig kalksten, ca. 85×131 cm; fire fragmenter, der tilsammen udgør det nederste af stenen,
er bevaret. Indskriften, med fordybede versaler,
er anbragt som randskrift samt på et retkantet
skriftfelt, der indrammes af oprullede, sneglehuslignende ornamenter. I de nedre hjørner afbrydes
randskriften af medaljoner med allegoriske fremstillinger af liv og død, tv. en opstandelsesscene
(overkroppen af et menneske med oprakte arme),
th. ærens eller livets krone (en krone, båret af to
‘skyhænder’). Tilsvarende udnyttelse af hjørnefelterne kendes fra sten i Bogense og Middelfart
kirker fra o. 1598 (DK Odense 2191 og 2350),
samt fra gravsten i Maribo og Præstø amter, dateret til første halvdel af 1600-tallet.853
Stenen, der oprindelig må have ligget i kirken,
blev 1776 erhvervet for 8 rigsdaler af afdødes
bror, som lod den lægge på gravstedet på kirkegården øst for kirken, hvorfra den blev kasseret
1832.854 Fragmenterne opbevares siden 1975 på
Nyborg Slot.
*3) (Fig. 282), o. 1600-1650, over ukendt.
Lys grå kalksten, 39×31 cm. Fragmentet udgør
øverste venstre hjørne af en gravflise. Indskriften,
med reliefversaler i forsænkede bånd, hvoraf kun
enkelte bogstaver i linjernes begyndelse er beva-

Fig. 281. *(†)Gravsten nr. 2, o. 1600-1650, genanvendt
1776, over Hans Jørgen Trohnsen (†1776) (s.1142).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 2,
c. 1600-1650, re-used 1776, of Hans Jørgen Trohnsen
(†1776).

Fig. 282. *(†)Gravflise nr. 3, o. 1600-1650, over ukendt
(s. 1142). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tomb slab
no. 3, c. 1600-1650, of unknown deceased.

ret, har udfyldt hele bredden. Fragmentet opbevares på Nyborg Slot.
*4) (Fig. 283), o. 1600-1650, over ukendt.
Lys rødlig kalksten, 33×58 cm; sammensat af to
fragmenter, der udgør øverste del af en gravflise.
Af indskriften med reliefversaler i forsænkede
bånd, der har udfyldt hele stenens bredde, er kun
den øverste linje bevaret (»(h)er liger begra(f)vid
…«. Fragmentet opbevares på Nyborg Slot.
*5) (Fig. 284), 1600-tallet, over ukendt.
Grå kalksten. Af stenen er bevaret tre fragmenter, hvoraf de to udgør stenens øverste venstre
hjørne og overkant (ca. 39×82 cm), det tredje,
med spor af en stråleglorie (ca. 13×15 cm), stammer ligeledes fra stenens øverste del. I venstre
hjørne er en medaljon med en engel, evangelisten Mattæus’ symbolvæsen, og midtpå et bueslag, under hvilket ses de spidse takker af en stråleglorie; uden tvivl har stenen oprindelig været
prydet med en fremstilling af Den opstandne
Kristus. I sviklerne har vistnok været kerubhoveder, og over bueslaget ses en spinkel ornamentbort. Fragmenterne opbevares på Nyborg Slot.
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Fig. 283-84. 283. *(†)Gravflise nr. 4, o. 1600-1650, over ukendt (s. 1143). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 284. *(†)
Gravsten nr. 5, 1600-tallet, over ukendt (s. 1143). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 283. *(†)Tomb slab no. 4, c. 16001650, of unknown deceased. 284. *(†)Tombstone no. 5, 1600s, of unknown deceased.

*6) (Fig. 285a-b), 1600-tallet, over ukendt.855
Lys grå kalksten. Af stenen, der oprindelig
målte ca. 210×146 cm, er bevaret fire fragmenter, hvoraf de to udgør øverste venstre hjørne (ca.

68×42 cm), mens de to øvrige udgør partier af
stenens flade.856 Stenen er formentlig identisk
med en anonym gravsten, aftegnet af From (fig.
285a). Den har randskrift med fordybede versaler

Fig. 285a-b. *(†)Gravsten nr. 6, 1600-tallet, over ukendt (s. 1143). a. Tegning af voldmester Jørgen Peter From. I
NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 6, 1600s, of unknown deceased.

1144

nyborg · vor frue kirke

i form af et skriftsted (Joh. 11,25), hvoraf kun de
sidste bogstaver er bevaret.857 Randskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelistsymboler,
men kun den øverste venstre, Mattæus, er at finde i dag. Nederst på skriftfeltet, der var indfattet
i en kartouche og udfyldte næsten hele stenens
flade, sås et skjold. Stykkerne opbevares på Nyborg Slot.
*7) (Fig. 286), 1600-tallet, over ukendt.
Lys grå kalksten, 75×62 cm. Fragmentet, der er
samlet af to dele, den ene med en stor ortoceratit,
udgør hjørnet af en gravsten. To indridsede linjer
danner en smal ramme langs kanten, der afbrydes
af en cirkulær hjørnemedaljon. Indskriften er helt
udslidt. Fragmentet opbevares på Nyborg Slot.
*8) (Fig. 287), 1600-tallet, over ukendt.
Sort kalksten, 57×73 cm. Fragmentet, der er
samlet af tre dele, udgør øverste venstre hjørne af
en gravsten. Af den tilsyneladende tysksprogede
indskrift med fordybede versaler er kun bevaret
få bogstaver i begyndelsen af hver linje (»Hier …/
even …/ etet …«; i den følgende linje ses bl.a. et
»x«). Fragmentet opbevares på Nyborg Slot.
*9) (Fig. 288a-b), o. 1603, over Hans Walter,
borgmester i 23 år, †[2]3. april 1603 »i det 95
h(ans) ars alder«, og hustru Giertvd (Gertrud) Peders dater (Pedersdatter), †9. juni 1621 »vdi det
80 hindis ars alder«, samt deres fem børn (jf. epitafium nr. 5).858

Fig. 286. *(†)Gravsten nr. 7, 1600-tallet, over ukendt (s.
1144). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone
no. 7, 1600s, of unknown deceased.

Fig. 287. *(†)Gravsten nr. 8, 1600-tallet, over ukendt (s.
1144). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone
no. 8, 1600s, of unknown deceased.

Lys kalksten, ca. 210×137 cm; af stenen er bevaret ti fragmenter, dog mangler øverste venstre
hjørne, dele af overkanten og et stykke af venstre
side. Indskrift med skråtstillede, fordybede versaler,
placeret som randskrift samt på skriftfelt på stenens nedre halvdel. Randskriften, der har form af
et skriftsted (Job 19,25), afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelisternes symbolvæsener med
skriftbånd, foroven Mattæus tv. (»S. Mat…s«) og
Johannes (helt udvisket), forneden Markus tv. (»S.
Ma…«) og Lukas (»S. Lvkas«). Under de øvre medaljoner er to helt udviskede skjolde. Over skriftfeltet ses Den opstandne Kristus stående på graven
i en skybræmme med sejrsfanen i hånden, flankeret af to siddende soldater. Motivet indrammes
af en trekløverbue hvilende på joniske pilastre og
bæres af en atlant (jf. gravsten nr. 5 og 8). Derunder
ses skriftfeltet, kantet af bladranker med oprullede
ender. Stenen er beslægtet med nr. 5 og 8, men
forlægget for vagterne ved graven er forskelligt.
Stenen blev fundet i midtskibets vestende 1971 (jf.
fig. 243 (nr. 15)). Den opbevares på Nyborg Slot.
*10) (Fig. 289a-b), 1620’erne (?), over ukendt,
[†30. marts 162.(?)].859
Lys grå kalksten. Af stenen, der oprindelig målte ca. 204×120 cm, er bevaret seks fragmenter,
der tilsammen udgør hovedparten af stenens højre side. Indskriften med fordybede versaler er anbragt som randskrift samt på et næsten kvadratisk

(†)Gravsten og -fliser

skriftfelt på stenens nedre del. Randskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelistsymboler, foroven th. Markus (»Marcvs«), forneden
th. Johannes (»Iohannes«); oprindelig sås endvidere foroven tv. Mattæus og forneden tv. Lukas.
Øverste højre hjørnespids er udfyldt af en lille,
trebladet roset. På stenens øvre del sås en fremstilling af Den opstandne Kristus med sejrsfanen,
stående på graven i en skybræmme og omgivet
af tre sovende vagter, udført efter samme forlæg
som vagterne på gravsten nr. 4, men anderledes
placeret (bevaret er en del af skybræmmen samt
en vagt). Motivet indrammedes af et bueslag, og i
sviklerne var rosetter. Skriftfeltet på stenens nedre
halvdel havde langs de lodrette sider kvindelige
profilhermer, jf. gravsten nr. 4, hvoraf den ene er
delvis bevaret, og under det sås et vinget timeglas
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(en vinge bevaret). Fragmentet opbevares på Nyborg Slot.
*11) (Fig. 290a-b), 1630, over Else Ien[s] daater
(Jensdatter), †[1?]0. april 162[5], og hendes ægtemand Iens (Jens) Mickelsøn (Michelsen), †20.
nov. 1628.860 Af indskriften fremgik, at stenen var
bekostet af borgmester Peder Nielsen 1630.
Lys grå kalksten, ca. 176×117 cm; af stenen er
bevaret 13 fragmenter; dog mangler dele af venstre side, nederste venstre hjørne og to mindre
partier af stenens flade. Indskrift med fordybede
versaler, placeret som randskrift samt på to skriftfelter. Randskriften, der rummer oplysning om
stenens giver (»Denne sten hafver bekostet erlig
oc velact mand Peder Nielsen Borgeme(ster) i
Nyborig«), afbrydes af hjørnemedaljoner med
evangelistsymboler, foroven Mattæus tv. (»S. Mat-

Fig. 288a-b. *(†)Gravsten nr. 9, o. 1603, over borgmester Hans Walter (†1603) og hustru Gertrud Pedersdatter
(†1621) (s. 1144). a.Tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 9, c. 1603, of Mayor Hans Walter (†1603) and his wife Gertrud Pedersdatter (†1621).
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tevs«) og Markus (»S. Marcvs«), forneden Johannes th. (»S. …hannes«), mens venstre hjørne med
Lukas mangler. Foroven er et tværrektangulært
skriftfelt med indskrift i form af et skriftsted (Joh.
11,25), indrammet af beslagværk, hvorfra hænger
frugtklaser. Derunder et højovalt skriftfelt med
personalia, støttet af engle iklædt lændeklæde.
Nederst et vinget kranium. Stenen, der lå ‘neden
for koret’, opbevares på Nyborg Slot.
*12) (Fig. 291), 1640’erne, over ukendt (»PK«).
Gravflise af lys grå kalksten, 56×44 cm; højre
side er afbrækket. Indskrift med fordybede versaler: Øverst formentlig et årstal »164.«, derunder

Jesumonogram »IHS«, og nederst bogstaverne
»PK«, antagelig afdødes initialer. Flisen opbevares
på Nyborg Slot.
13) (Fig. 296), o. 1654, over Knud Biørnsen
(Bjørnsen), rådmand, †9. aug. 1654, »udi sit Alders 61 Aar«, og hustru Mette Clausdaatter (Claus(1669), »i Hendes Alders
datter) (Walter), †
(59)«, samt hendes mor Eline Knudsdaatter
(Knudsdatter), †21. aug. 1652, »i sit Alders 78
Aar«. Resen, Fyn meddeler endvidere at »Dette
Epitaphium er opsat 1653«, vel en oplysning om
epitafiet ovenover (nr. *(†)2). Af indskriften på
gravstenen fremgik endvidere, at »For dette Be-

Fig. 289a-b. *(†)Gravsten nr. 10, 1620’erne(?), over ukendt (s.
1144). a. Tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b.
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 10, 1620s (?),
of unknown deceased.

(†)Gravsten og -fliser
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Fig. 290a-b. *(†)Gravsten nr. 11, 1630, over Else Jensdatter (†1625) og hendes ægtemand Jens Michelsen (†1628)
(s. 1145). a. Tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no.
11, 1630, of Else Jensdatter (†1625) and her husband Jens Michelsen (†1628).

gravelse Sted haver Knud Biørnsen, saa og hans
kiere Hustrue Mette Clausdaatter givet til denne
Kirke 300 Rigsd(a)l(er) og til Latine Skole 1000
Slette Dal(er) og der foruden bekostet det Choret med Ølands Fliser er lagt«.861 (Jf. †gulv s. 938,
prædikestol s. 989, †orgelpulpitur nr. 2, *(†)epitafium nr. 2, †muret begravelse nr. 1).
Den store sten af grå kalksten med indskrift
med reliefversaler har hjørneornamenter i form
af siddende evangelistfigurer med symbolvæsener,
foroven Mattæus tv. og Markus, forneden Lukas
tv. og Johannes. Mellem figurerne er bruskværkskartoucher, foroven med indskrift, formentlig en
religiøs sentens, forneden med to skjolde. Det rektangulære skriftfelt flankeres af stående figurer på
Fig. 291. *(†)Gravflise nr. 12, 1640’erne, over ukendt
(»PK«) (s. 1146). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)
Tomb slab no. 12, 1640s, of unknown deceased (“PK”).
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bruskværkskonsoller, tv. Moses med Lovens Tavler,
th. Johannes Døberen med lammet ved foden.
Stenen er beslægtet med gravsten nr. 24. Den
ligger over ægteparrets begravelse under gulvet i
korets sydside og er delvis synlig gennem en lem
under kortrappen.
*14) (Fig. 292a-b), o. 1670(?) (jf. ndf.), over en
mand, [Nie.. (Niels)], og hans hustru [Ann.(?)],
†[16..], samt deres seks børn.862
Lys grå kalksten, ca. 200×125 cm. Fragmentet,
der er samlet af fire stykker, udgør stenens højre
side; bevaret er endvidere et stykke af skriftfeltet
(ca. 42×35 cm). Indskrift med reliefversaler, anbragt som randskrift (»… iorden … gaar …«), samt
på et stort, rektangulært skriftfelt, der udfylder

næsten hele stenens flade. Randskriften afbrydes
af hjørnemedaljoner med evangelisternes symbolvæsener, øverst th. Markus (»S. Marcvs«), nederst th. Lukas (»S. Lvcas«); øverst tv. sås oprindelig
Mattæus, nederst tv. Johannes. Skriftfeltet kantes
af rulleværk og kronedes af et kerubhoved (højre
vinge bevaret); under det var to skjolde flankeret
af bruskværksornamenter (delvist bevaret). Stenen
er beslægtet med gravsten nr. 22, både hvad angår
randskriften og den dekorative udsmykning, og
kan formentlig dateres nogenlunde som denne.
Fragmenterne opbevares på Nyborg Slot.
*15) (Fig. 293), o. 1687, over et lille barn af
Henrich Louys Lore(…),*1686, †11. jan. 1687,
13 dage og syv timer gammel.863

Fig. 292a-b. *(†)Gravsten nr. 14, o. 1670(?), over en mand, Niels, og hans hustru samt deres seks børn (s.
1148). a. Tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 14, c. 1670(?), of a husband, Niels, and his wife as well as their six children.

(†)Gravsten og -fliser · †gravsten

Gravflise af grå kalksten, 74×53 cm; fragment,
sammensat af tre dele. Tysksproget indskrift med
fordybede versaler. Opbevares på Nyborg Slot.
*16) (Fig. 294a-b), o. 1696,864 over [Jacob
Feigenba]um, »dero zu Dannemark und Norvegen Køneglig Maje. Bestalter Capitain unter
dene Lobigen holk(?)ischen leib regiment Dragoner« (Deres til Danmarks og Norges kgl. majestæts bestaltede kaptajn under det prisværdige
holckiske(?) dragonlivregiment), og hustru [Elisabethen] (Elisabeth) samt en søn.865
Lys grå kalksten.Af stenen, der målte ca. 145×83
cm, er bevaret tre fragmenter, som udgør øverste
højre hjørne (ca. 37×30 cm) og et parti af nederste venstre del (ca. 47×47 cm). Den tysksprogede
indskrift med fordybede versaler er anbragt dels
som tolinjet randskrift langs stenens lodrette sider
i form af skriftsteder (langs højre side Rom. 10,4,
langs venstre Åb. 14,13), dels som personalia, der
udfylder næsten hele stenens flade. I hjørnerne
var forsænkede felter med forskelligt udformede
blomster, hvoraf kun den øverste højre er bevaret.
Mellem de øvre var et cirkulært felt med et våbenskjold, mellem de nedre et kranium på krydslagte knogler, hvorfra udgik blomster.
Stenen må oprindelig have ligget på afdødes
gravsted i søndre sideskib ved opgangen til prædikestolen (†jordfæstebegravelse nr. 5). Fragmenterne opbevares på Nyborg Slot.
*17) (Fig. 295), o. 1777(?), over Søren Poulsen
Lemming, transportforvalter, †1736, og hustru
Regine Han(sdatter) Hæ(nsken), †(1732).866 Af
indskriften fremgår, at parrets begravelsessted blev
købt 1777.
Rødlig kalksten, ca. 110×95 cm; fragment,
sammensat af tre dele. Indskriften, med fordybede versaler, udfylder næsten hele fladen.
Stenen lå oprindelig på afdødes gravsted i det
nordligste sideskib. 1834 blev den angiveligt anbragt som dæksten på †sprøjtehuset (s. 876).867
Opbevares på Nyborg Slot.
Ikke identificerede fragmenter. 16-1700-tallet. I alt
20 fragmenter af grå eller rød kalksten, det største
ca. 38×31 cm, det mindste ca. 8×6 cm, med spor
af bogstaver eller ornamentik. Fragmenterne kan
ikke med sikkerhed henføres til specifikke gravsten.
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Fig. 293. *(†)Gravflise nr. 15, o. 1687, over et 13 dage
gammelt barn (†1687) (s. 1148). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tomb slab no. 15, c. 1687, of a 13-day-old
child (†1687).

†Gravsten
1) O. 1548, over Frands Brockenhuus’ børn Lauritz, Peder og Hilleborg, alle †Hellig Trefoldigheds Søndag (27. maj) 1548. På stenen sås våbenskjolde for Brockenhuus og Tinhuus.868
2) O. 1557, over Niels Perssøn (Pedersen), sognepræst, †4. april 1557.869 Stenen må have ligget
i koret, jf. s. 1162.
3) O. 1574, over Lauritz Hanssøn (Hansen),
sognepræst, †26. febr. 1574.870 Stenen har antagelig ligget i koret.
4) O. 1576, over Jep Mand, rådmand, †29. maj
1576 (jf. *epitafium nr. 2).
5) O. 1579, over Lauritz Jensen, slotsskriver, †6.
aug. 1579 (jf. *epitafium nr. 2).
6) O. 1581, over Peder Holst, borgmester, †4.
febr. 1581.871
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7) O. 1581, over Arent Ling von Wachenbrugge, som druknede ud for Nyborg med 27 andre
mennesker på Skt. Andreas dag (30. nov.) 1581.872
Antagelig en gravsten, som lå ‘neden for koret’.
8) Før 1584 (jf. †epitafium nr. 2), over Eskild
Gøye og Sibylle Gyldenstiernes seks børn, fem
døtre og en søn, af hvilke den ældste kun blev 11
uger. Stenen lå under epitafiet, uvist hvor.873
9) O. 1590, over Maren, Mads Lerches hustru,
datter af Jacob Pedersen i Odense, †juleaften
1590, »efter at Hun hafde lagt paa hendes Syge
Seng mere end 3 Aar« (jf. lysekrone nr. 1, epitafium nr. 4).874 Antagelig en gravsten.
10) O. 1592, over Hendrich (Heinrich) von
Baden, rådmand, †10. jan. 1592.875
11) O. 1592, over Christiern (Christian) Nielsøn (Nielsen) Brun (Bruun), sognepræst og provst,
†febr. 1592.876 Stenen lå i koret.877

12) O. 1594, over Frantz (Frands) von Fastinoe
ve (Fastenove), †15. sept. 1594, og hustru Sidzel
(Sidsel), datter af Henrich (Heinrich) von Baden
(jf. nr. 10), †29. nov. 1612. Hun »levede i det hellige Egteschab« med sin anden ægtemand Tomas
(Thomas) Troyel (Trøyel), †25. dec. 1613, i 17 år,
og de fik sammen fem børn.878
13) Antagelig 1600-tallet, genbrugt 1689, over
Claus Hansen Skipper (†1688). For stenen, der
stod i våbenhuset, betaltes 10 daler (jf. nr. 15).879
14) Antagelig 1600-tallet, genbrugt 1690, da
rådmand Anthoni Hansen købte den. Den lå på en
uspecificeret begravelse i kirken; efterfølgende må
den være lagt på hans begravelse i søndre sideskib
(†glasmaleri(?) nr. 8, †muret begravelse nr. 11).18
15) (Fig. 297), antagelig 1600-tallet, genbrugt
1699, over (Claus) Hansøn (Hansen) Sk(i)pper,
†19. jan. (16)88, »Alders .(?)7 Aar«, og hustru

Fig. 294a-b. *(†)Gravsten nr. 16, o. 1696, over kaptajn Jacob Feigenbaum og hustru Elisabeth (s. 1149). a.Tegning af
voldmester Jørgen Peter From. I NLA. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 16, c. 1696, of Captain
Jacob Feigenbaum and his wife Elisabeth.

†gravsten

Fig. 295. *(†)Gravsten nr. 17, o. 1777(?), over transportforvalter Søren Poulsen Lemming (†1736) og
hustru Regine Hansdatter Hænsken (†1732) (s. 1149).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Tombstone no. 17,
c. 1777(?), of the transport manager Søren Poulsen Lemming (†1736) and his wife Regine Hansdatter Hænsken
(†1732).

Kar(en) (Rasmus) Daater (Rasmusdatter), †20.
marts 1691 »Hendes Alders 63 Aar« (jf. †pulpitur
nr. 1).880
Ca. 193×102 cm, med evangelistmedaljoner
i hjørnerne. Midt på stenen var en stor bruskværkskartouche med to krydslagte ankre, og over
og under denne var indskrift. Nederst sås et timeglas og et cirkulært ornament. 1699 betalte
sognepræst Claus Mule 30 daler for at stenen, der
stod i våbenhuset, kunne blive lagt på ‘Karen, salige Claus Skippers’. En sten, der hidtil havde ligget på graven (vel †gravsten nr. 13), blev samtidig
solgt til Mathias Buxslager for 2 daler.18
Stenen, der lå i midtskibets vestende, blev fundet itubrudt under gulvfliserne 1871 og kasseret.
16) Antagelig 1600-tallet eller begyndelsen af
1700-tallet, formentlig genbrugt 1738, da Engelbrecht Thaysen erhvervede et gravsted sammen
med den sten, der lå på det (†jordfæstebegravelse
nr. 4).18
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17) 1601, over Biørn (Bjørn) Marcussen, rådmand, †16. maj 1621, og hustru Giertrud (Gertrud) Hans Daatter (Hansdatter), †1. dec. 1612. Af
indskriften fremgik, at parret bekostede stenen
1601.881
18) O. 1603, over Jørgen Pedersen Alsing, †28.
juli 1603, og hustru Karen, †26. jan. 1608.882
19) O. 1603. »Mag. Christiern (Christian Christensen Blymester, sognepræst) sammen med sin
hustru Cathrine Svanning sov sødt ind i det Heraugust«.883 Stenen, der havde
rens år 1603 d.
indskrift på latin, lå i koret.
20) O. 1603, over Giert (Gert) Torborch (Torborg), rådmand, †3. nov. 1603,884 og »Christen
Mænds«18 (d.e. hustruen Kirsten Madsdatter) (jf.
†orgelpulpitur nr. 1, †lysearm nr. 2, *epitafium
nr. 2). En stor gravsten, som lå ‘neden for koret’.
1694 var stenen sunket og blev hævet.18
21) O. 1607, over Jørgen Erichsen, †29. dec.
1607.885 Antagelig en gravsten.
22) O. 1608. »Her under ligger« Peder Jensen
Skriver, tolder og borgmester, †2. maj 1608, og
hustru »Sitzel«886 Knuds Daatter (Knudsdatter),
†16
(jf. †sygesæt nr. 1, fontegemme s. 974,
†orgelpulpitur nr. 1, epitafium nr. 3).887 Antagelig en gravsten. Resen, Fyn, meddeler endvidere
»Deris Epitaph. er opsat 1607«; formentlig som
et supplement til gravstenens oplysninger.
23) O. 1614, over Hans Sørensen Weile (Vejle),
sognepræst og provst, »udvandrede fredeligt fra
dette kummerfulde liv til sit himmelske fædreland« 16 »i sin alders « efter 19 år i embedet, og hustru Maren, datter af borgmester Niels
Pedersen i Århus, †9. maj 1614, 36 år gammel.
Parret var gift i 16 år og to måneder; hun efterlod
mand og syv børn i sorg.888 Indskriften var på
latin, og stenen lå i koret.
24) O. 1619, over Erich Engelbretsen, rådmand,
†19. maj 1619 »i Hans Alders 57 Aar«, og hustru Inger Knuds Daatter (Knudsdatter), †30. aug.
1629 »udi Hendes Alders 66 Aar«. Parret var gift
i 30 år og fik sammen otte børn.889
25) O. 1621, over Hans Rasmussen Aarslef
(Aarslev), †11. juni 1621.890
26) O. 1622, over Anne Berents Daatter (Berentsdatter), Peder Walter Rådmands hustru, »som
levede med sin Kiere Mand paa andet Aar«, †14.
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Fig. 296. (†)Gravsten nr. 13, 1653, over rådmand Knud Bjørnsen (†1654) og hustru Mette Clausdatter (†1669), samt
hendes mor Eline Knudsdatter (†1652) (s. 1146). Foto Morten Aaman Sørensen 1971. – (†)Tombstone no. 13, 1653,
of Alderman Knud Bjørnsen (†1654) and his wife Mette Clausdatter (†1669), and her mother Eline Knudsdatter (†1652).

nov. 1622 »i sit Alders 20 Aar« (jf. epitafium nr.
6).874 Antagelig en gravsten.
27) O. 1623, over Johanne, Jacob Lerches datter,
†3. dec. 1623.891 Antagelig en gravsten.
28) O. 1624, over Jacob Olstittsen, rådmand, †5.
aug. 1624.892 Antagelig en gravsten, der lå ‘neden
for koret’.
29) O. 1625, over Niels Erichsen, †26. febr.
1625, og hustru Johanne Matzdaatter (Madsdatter), †2. febr. 1625.885 Antagelig en gravsten.

30) (Fig. 298), o. 1626, over Anders Hansen,
Danmarks riges skriver i 15 år og rådmand i fem
år, †8. febr. 1626, »i hans Alders 49 Aar«, og hustru
Kirsten Erichs Daatter (Eriksdatter), †25. okt.
1635. Parret var gift i 12 år og fik sammen seks
børn (jf. epitafium nr. 6).893
Ca. 200×177 cm, revnet på langs. Stenen havde
randskrift med versaler i form af et skriftsted (Job
19,25), afbrudt af hjørnemedaljoner med evangelistsymboler, foroven Mattæus tv. og Marcus,
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forneden antagelig Lukas tv. (ses ikke) og Johannes. Det rektangulære skriftfelt kronedes af en
bruskværkskonsol med et vinget kranium og et
timeglas, endvidere en siddende skikkelse, vel en
putto, der støttede et timeglas mod sit knæ (en
tilsvarende figur har formentlig været anbragt på
konsollens modsatte side). Skriftfeltet støttedes af
stående figurer på konsoller; under det sås et kerubhoved. Stenen lå i koret.
31) O. 1628, over Peder Jensen Riibe (Riber),
†10. febr. 1638, og Karen Matz Datter (Madsdatter), †26. okt. 1628.891 Antagelig en gravsten.

Fig. 298. †Gravsten nr. 30, o. 1626, over skriver og rådmand Anders Hansen (†1626) og hustru Kirsten Eriksdatter (†1635) (s. 1152). Tegning af voldmester Jørgen
Peter From. I NLA. – †Tombstone no. 30, c. 1626, of the
clerk and alderman Anders Hansen (†1626) and his wife
Kirsten Eriksdatter (†1635).

Fig. 297. †Gravsten nr. 15, antagelig 1600-tallet, genbrugt 1699 over Claus Hansen Skipper (†1688) og
hustru Karen Rasmusdatter (†1691) (s. 1150). Tegning
af voldmester Jørgen Peter From. I NLA. – †Tombstone no. 15, presumably 1600s, re-used in 1699 for Claus
Hansen Skipper (†1688) and his wife Karen Rasmusdatter
(†1691).

Danmarks Kirker, Svendborg

32) O. 1629, over M(ester) Didrich Keller Badscher (Badskærer), †2. april 1629, 39 år og ni dage
gammel. Han var gift med Margrete Hermands
Daatter (Hermansdatter) Trøyel i otte år, 18 uger
og tre dage.885 Antagelig en gravsten.
33) O. 1629, over Berendt Bestling, †2. april
1629 »udi Hans Alders 37 Aar«.894 Gravstedet var
i søndre sideskib.895
34) (Fig. 299), o. 1629, over Hans Pedersen,
skolemester i den danske skole, †16. juni 1629.896
Ca. 88×63 cm. Skriftfeltet, der udfyldte det
meste af fladen, var indrammet af bruskværks
ornamentik. Nederst var to eller tre skjolde, det
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Fig. 299. †Gravsten nr. 34, o. 1629, over skolemester
i den danske skole Hans Pedersen (†1629) (s. 1153).
Tegning af voldmester Jørgen Peter From. I NLA.
– †Tombstone no. 34, c. 1629, of the schoolmaster in the
Danish school Hans Pedersen (†1629).

venstre med sammenskrevne initialer »HP« for
Hans Pedersen.
35) O. 1629, over Jens Christensen Hvarre, stadsskriver på Nyborg Slot, † aug. 1629 »udi Hans
Alders 44 Aar«, og hustru Anne Peders Daatter
(Pedersdatter), † 16 , samt deres tre børn.897
36) O. 1631, over Johan Johansen, søn af Johan
Petersen på Sprogø (jf. nr. 37), †28. jan. 1631.885
Antagelig en gravsten.
37) O. 1635, over Johan Petersens (Petersen),
boende på Sprogø, †15. okt. 1635, og hustru
16 ,
Mette Frantz Daatter (Frantsdatter), †
med deres syv børn, fem sønner og to døtre.898
38) O. 1637, over Mette Dobbelsteins, †19.
sept. 1637.885 Antagelig en gravsten.
39) O. 1638, over Thomas Brun, borgmester,
†1638 (jf. †støttemur s. 875).899

40) O. 1640, over Frantz (Frands) Thomassen
Trøyel, kirkeværge, †20. marts 1640, »udi Hans
Alders 39 Aar«, og hustru Anne Pedersdatter, †
16 »udi Hendes Alders «. Parret var gift i ni
år.887 Antagelig en gravsten.
41) O. 1640, over Hans Mortensen, rådmand,
†23. dec. 1640 »i sit Alders 56 Aar«, og hustru
Mette Terchels Daatter (Therkelsdatter), † 16
,
år gammel. Endvidere hendes anden ægtemand Jens Terchelsen (Therkelsen), † 16 ,
år gammel. Af indskriften fremgik, at afdøde
havde betalt 100 daler til kirken og 100 daler
til skolen samt givet fire boder til de fattige
for gravstedet.900 Stenen, der havde indskrift på
dansk med enkelte ord på latin (»die«, »ætat«), lå
‘neden for koret’, dvs. i midtskibet, men blev
1679 hensat i våbenhuset og siden bortsolgt (jf.
s. 1052). Hullet i gulvet efter graven blev dækket
med mursten.18
42) O. 1641, over Jesper Hansen Stampe, kapellan i 26 år, derpå sognepræst i 22 år, †1641
»udi sit alders 78 Aar«, og hustru Maren Jensdaatter (Jensdatter), †2. dec. 1611 »udi sit alders 70
Aar«.901 Stenen lå i koret.
43) O. 1642, over Magdalena Pedersdaatter
(Pedersdatter), †8. febr. 1642 »i Hendes Alders 16
Aar«.874 Antagelig en gravsten.
44) O. 1643, over Matz (Mads) Nielsen Koch,
†10. nov. 1643 »udi hans Alders 73 Aar«, og hustru Karen Jacobs Daatter (Jacobsdatter), †15.
febr. 1647 »udi Hendes Alders 53 Aar«.902
45) O. 1645, over Hans Pedersen Hiort, †8.
febr. 1645, 32 år og fire måneder gammel, og hustru Anne Niels Daatter (Nielsdatter), † 16 .903
46) (Fig. 300), antagelig o. 1650 og genanvendt
o. 1707 med indskrift over Hans Andersen, herredsskriver til Gudme Hrd. og birkedommer til
Holckenhavn og Glorup birker samt privilegeret
prokurator på Fyn, †8. april 1707, »i hans alders
61 Aar«.904
Grå kalksten, ca. 217×136 cm, indskrift med
versaler og kursiv. Stenen, der var i bruskbarok stil,
havde randskrift i form af en opbyggelig sentens:
»Af Jorden vi er, paa Jorden vi gaar, til Jorden vi
kom(m)er, Den Ende vi faar, thil Domen angaar«.
I hjørnerne var evangelistsymboler, foroven »S.
Matheus« tv. og »S. Marcus«, forneden »S. Lucas«
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tv. og »S. Iohannes«. På stenens øvre del var en stor
kartouche med to skjolde med hhv. bomærke og
Jesumonogram »IHS« og derunder et skriftsted.
Skriftfeltet, der udfyldte stenens nedre del, var
indrammet af bruskværk.
47) O. 1653, over rådmand Niels Boesen (†1653)
(jf. alterstager s. 971, epitafium nr. 10). 1690 blev
stenen, der lå på hans gravsted i søndre sideskib,
rettet op.905
48) O. 1654, over Friederich (Frederik) Jespersen, †31. jan. 1654 »udi Hans Alders 55 Aar«, og
hustru Anne Jens Datter (Jensdatter), † 16
(1679)906 »udi hendes Alders «. Parret var gift i
23 år og syv måneder; Gud velsignede dem med
12 børn, otte sønner og fire døtre.907
49) O. 1656, over Mogens Kaas, lensmand, †3.
nov. 1656.908 Stenen har muligvis ligget i eller
nær ved †gravkapel nr. 1 (jf. s. 1160).
50) O. 1656, over Niels Mikkelsøn (Mikkelsen), byskriver, †23. nov. 1656.909 Stenen lå i våbenhuset.18
51) O. 1658, over Jacob Matzen (Madsen) Lerche, rådmand og tolder i Nyborg, †17. febr. 1658,
62 år, syv måneder og fire dage gammel, og hustru
Karen Niels Daatter (Nielsdatter), †24. jan. 1660,
66 år, otte måneder og tre dage gammel. Antagelig en gravsten.910 Resen, Fyn anfører endvidere:
»Dette Epitaphium er opsatt 1656«; formentlig
som en supplerende oplysning (jf. epitafium nr.
13). Stenen må have ligget over ægteparrets begravelse i Skt. Gertruds Kapel (†muret begravelse
nr. 18).911
52) O. 1659, over Niels Pedersøn (Pedersen),
byskriver, †2. maj 1659.912
53) O. 1660, over Wulff Iensøn (Jensen), kapellan, †3. april 1660.913
54) O. 1661, over Lisabeth (Lisbeth) Hans Datter (Hansdatter), * i Haabelef (Horbelev) Præstegård på Falster, g.m. oberstløjtnant Georg Møller,
†31. marts 1661, 28 år og 16 dage gammel.914
Antagelig en gravsten.
55) O. 1661, over Niels Dinesøn (Dinesen),
dansk skoleholder, †1. sept. 1661.915
56) O. 1664, over Arent Madsen, søn af Matz
(Mads) Hansen Byschriver (Byskriver), †7. juni
1664 i sit første år, otte måneder, en uge og tre
dage gammel.916 Antagelig en gravsten.
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57) 1668, over Claus Bendixøn (Bendixsen),
†28. febr. 1658 »udi Hans Alders 57 Aar«, og humarts
stru Oline Jens Daatter (Jensdatter), †
1658 »udi Hendes Alders 54 Aar«. Parret levede
sammen i 30 år. Af indskriften fremgik, at deres
efterladte ‘døtre og svogre’ lod gravstedet og stenen bekoste 1668.917 Gravstedet fandtes i søndre
sideskib.895
58) O. 1669, over Benedict Hubert, †10. aug.
1669.918 Antagelig en gravsten.
59) O. 1672, over »Erlig og Lærdt Person«
Jens Rasmussen, †27. marts 1672.885Antagelig en
gravsten.
60) O. 1678, over Richard Studt, kaptajn, †1678.
Stenen, hvis placering er uvis, blev 1693 rettet
op.18
61) O. 1679, over Anders Pedersen, rådmand
og overformynder (†1702) og hustru Karen
(†1679). Stenen lå på parrets †(jordfæste?)be-

Fig. 300. †Gravsten nr. 46, antagelig o. 1650, genanvendt o. 1707, over herredsskriver, birkedommer og
privilegeret prokurator på Fyn Hans Andersen (†1707)
(s. 1154). Tegning af voldmester Jørgen Peter From. I
NLA. – †Tombstone no. 46, presumably c. 1650, re-used c.
1707, of the district clerk, district judge and licensed attorney
on Funen, Hans Andersen (†1707).
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gravelse i nordre sideskib ud for skibsfolkenes
stol (†embedsstol nr. 10).919 1693 blev den lagt
lige.18
62) O. 1693, over Kirstine Hansdatter, enke efter kapellan Peder Lauritsen, †1693 (jf. mindetavle nr. 18). Stenen kostede 14 daler.18 Den lå på
parrets gravsted i det nordligste sideskib.920
63) 1750, over Claus Aagesens hustru, Anna
Kirstine, der dette år blev begravet i kirken.921
Samtidig blev der betalt for at lægge en sten på
graven (jf. †lukket stol nr. 4).
64) Før 1760. Dette år købte ingeniørofficer
Dines Lemming en gravsten af kirken for 16
rigsdaler (jf. †lukket stol nr. 8, †muret begravelse
nr. 6 med †kisteplade nr. 2).18
†gravkapeller
1) Karen Krabbes kapel blev indrettet 1649 ved
korets sydside (jf. fig. 86). Åbningen mod søndre sideskib skærmedes med et prægtigt smede
jernsgitter, og på østvæggen opsattes et stort
sandstensepitafium, der næsten dækkede vinduet.
I rummet stod flere †kister.
Karen Krabbe erhvervede gravstedet 1638 for
400 rigsdaler, efter at hun var blevet enke første gang efter Johan Friis til Ørridslev. Af skødet,
der fik kongelig konfirmation 1639, fremgår, at
gravstedet strakte sig 10 alen i længden fra østmuren mod vest, og 7 alen 3 kvarter i bredden
fra muren mod koret i nord til kirkens sydmur
(ca. 6,3×4,9 m).922 Selvom det af skødet ses, at
der var tale om et gravsted ‘over jorden’, har man
formentlig i første omgang blot etableret den
krypt, der fandtes under kapellet, såfremt den
da ikke var der i forvejen. Af epitafiet fremgår,
at indretningen af et egentligt kapel (et »hederlig Begrafvelsessted«) først skete 1649, da Karen
Krabbe atter var blevet enke, denne gang efter
Holger Rosenkrantz til Glimminge; et årstal, der
bekræftes af et tilsvarende på gitterlågen (jf. ndf.).
Det skaktavlede flisegulv, der ses på fig. 86, kan
være lagt i denne forbindelse. Formentlig blev
det store stenepitafium opsat samtidig, og Karen
Krabbes dødsdato og alder tilføjet efter hendes
død. Ligeledes må kisterne med de afdøde antages opstillet disse år.

Kapellet synes kun at have bestået i sin oprindelige form i en kortere årrække. Kisterne blev
flyttet til krypten 1683, da arvingerne ikke holdt
begravelsen ved lige.923 Rummet blev møbleret
med et bord og en stol (jf. †særlige rumindretninger nr. 1), og i hvert fald fra 1701/02 omtales
det som ‘sakristiet’.18 1699 købte oberst og kommandant Henning Mathias von Pogrell plads til sin
hustru og parrets tre børn i krypten (også betegnet ‘den adelige begravelse’ ligesom nr. 2), for 60
rigsdaler,435 og op gennem 1700-tallet blev forskellige prominente personer gravsat der. 1738
betalte kirken for at få krypten kalket;18 1746
kaldes den for ‘kirkens murede begravelse’.18 Gitteret blev taget ned, muligvis allerede i begyndelsen af 1700-tallet (jf. ndf.), mens epitafiet forblev
i sakristiet til restaureringen 1870-71, hvor det
flyttedes til søndre korsarm.91
Smedejernsgitter (fig. 301-02), 1649, udført af
kunstsmed Caspar Fincke. Gitteret, der har to
dørfløje samt to faste sidestykker under en fælles
overligger hvorpå afdødes initialer i relief (»I F K
K H R«, hhv. for Johan Friis, Karen Krabbe og
Holger Rosenkrantz), er fæstnet til to murede
stolper i åbningen mellem korets 1. og 2. fag mod
søndre sideskib. Fløjene har på midten vandrette
tværjern med indskrift med reliefversaler »Anno
1649«, som deler dem i 2×2 felter; forneden er
1872 tilføjet to nye fodstykker, hvorpå tværrekt
angulære, med knapper markerede fyldinger (jf.
ndf.). Hvert sidestykke er tilsvarende delt i to felter. De enkelte felter udfyldes af rigt varieret gitterværk, udformet som rosetter eller i skråtstillet rudemønster, dannet af rundstave, hvis ender
er oprullet i spiraler eller afsluttes af liljer, blade,
småspyd m.m. I det højre sidestykkes nedre felt
ses Caspar Finckes signatur, en korslagt hammer
og nøgle (fig. 302). Topstykket udgøres af en
knækket spidsbue med de afdødes fladt udhamrede våbenskjolde (tv. Friis, i midten Krabbe, th.
Rosenkrantz); det krones af tre opstandere med
Fig. 301. Smedejernsgitter, 1649, udført af kunstsmed
Caspar Fincke til Karen Krabbes †Kapel (s. 1156). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Wrought iron lattice, 1649,
made by the metalworker Caspar Fincke for the Karen
Krabbe †Chapel.
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fladjern oprullet i spiraler. Lignende dekorative
elementer, blandt andet det lille firpas i højre
dørfløjs nederste felt, kan findes på flere af Caspar Finckes lidt ældre værker, se gitre i Odense
Domkirke (DK Odense 833 (fra 1636)) og Århus
Domkirke (DK Århus 686 (fra 1634), 842 (fra
1637) og 843 (fra 1639)), ligeledes med rigt varieret dekoration. Gitteret står sortmalet, dog er
våbenskjoldene malet med de heraldiske farver
og forgyldt.
Gitteret blev muligvis nedtaget allerede i begyndelsen af 1700-tallet og hensat til opbevaring
i kirkens nordøsthjørne.924 1834 blev halvdelen
af det anbragt som port for kirkegården (jf. s.
850);925 det betegnedes da som et ‘sindrigt mesterværk (der) ønskes konserveret’. Samtidig blev
det sortmalet og våbnerne dekoreret og forgyldt,
et arbejde, der blev gentaget jævnligt de følgende
årtier.84 1872 fik smed J. Jensen betaling for en
større istandsættelse med nye rammer, fornyelse
af rustne dele samt levering af to nye fodstykker til fløjene.84 1908 blev det opsat på sin nuværende plads mellem korets sydfag og søndre
sideskib.92

Fig. 302. Kunstsmed Caspar Finckes signatur. Detalje
af smedejernsgitter fra Karen Krabbes †Kapel (s. 1156).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Signature of the metalworker Caspar Fincke. Detail of wrought iron lattice from the
Karen Krabbe †Chapel.

Fig. 303. Epitafium, 1649, over de kgl. befalingsmænd
Johan Friis (†1635) og Holger Rosenkrantz (†1647)
samt deres hustruer Lene Gyldenstierne (†1640) og
Karen Krabbe (†1662) (s. 1158). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Sepulchral tablet, 1649, commemorating the
royal officers Johan Friis (†1635) and Holger Rosenkrantz
(†1647) and their wives Lene Gyldenstierne (†1640) and
Karen Krabbe (†1662).

Epitafium (fig. 303), 1649, over Iohan (Johan)
Friis til Ørritzsløf (Ørridslev), kgl. befalingsmand på Tranekær Slot, †1635 på Løgtved, »i
hans alders 50 aar«, samt Holger Rosenkrantz
til Glimming (Glimminge), kgl. befalingsmand
på Hammershus, †1647 i Odense, »i hans alders
61 aar«, med deres hustruer Lene Gyllenstiern
(Gyldenstierne), †1640 på Demmestrup, »hendes alder(s) 51 aar«, og Karen Krabbe, †<14.
maj> 16<62>, »hendes alders <65> aar«. Af
indskriften fremgår, at Holger Rosenkrantz og
Karen Krabbe var gift i seks år på nær seks uger,
samt at Karen Krabbe lod gravstedet indrette
1649.926
	Epitafium af sandsten og sort marmor (storstykkets skriftfelter), 392×348 cm, indskrift
med fordybede versaler. Storstykkets skriftfelt,
hvorpå personalia, er indsat i en bred ramme
med de afdødes anevåbener arrangeret i to
bånd (i alt 64 våbener), der udgår vandret og
lodret fra fire hjørnefelter med indskrift, således øverst tv. »Holger Rosenkrantz 8 fæderne
oc møderne wab(en)«, øverst th. »Iohan Friis 8
fæderne oc møderne waben«; nederst tv. »F(ru)
Lene Gyilenstiern 8 fæde(rne) oc møderne
waben« og nederst th. »F(ru) Karen Krabbes 8
fæderne oc møderne waben«. Våbenrækkerne
er inddelt i felter af 2×4 våbener, adskilt i de
vandrette flanker af lodrette bånd, i de lodrette
flanker af vandrette, rektangulære plader. Medaljonprydede konsoller på hver side af skriftfeltet
bærer figurer af Moses med Lovens Tavler (tv.)
og Johannes Døberen med en bog (to fingre på
venstre hånd er afbrækket). Fodstykket udgøres
af en indskrifttavle med oplysninger om indretningen af begravelsesstedet, flankeret af rulleværk. Monumentet krones af et brudt gavlstykke med tværovalt skriftfelt med et vers: »I reyser
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till ded rete fæderneland/ oc lader mig i en sørgelig stand/ I lefver vdi den gledelige sall/ mens
ieg i denne iammer dall«. Over skriftfeltet samt
over gavlstykkerne er volutkonsoller med kugler. Rammeværk og figurer er gråmalede med
forgyldte detaljer, konsollernes medaljoner samt
fod- og gavlstykkets skriftfelter sortmalede med
forgyldte indskrifter; våbnerne er malet med de
heraldiske farver.
1836 blev murermester Knudsen betalt for at
udbedre skader på epitafiet, da noget på våbnerne
og andre steder på stenen var slået af, og 1839 fik
maler Strange betaling for at reparere og fernisere ‘stamtavlen’ i sakristiet.80 Ved en istandsættelse
1998-2002 blev sekundære opmalinger afrenset
og den oprindelige staffering og forgyldning
repareret. Anevåbnerne, hvor farven var næsten
helt afskallet, blev opmalet 2008.927
	Epitafiet var oprindelig opsat mod østvæggen
(jf. fig. 183), således at det næsten dækkede for
vinduet. 1871 blev det opsat på sin nuværende
plads mod søndre korsarms sydmur mellem vinduerne, idet storstykket samt sidefigurerne hviler
på et muret postament, hvori fodstykket er indmuret (jf. fig. 72).
Begravede: Johan Friis †1635; Holger Rosenkrantz
†1647; muligvis lensmand Mogens Kaas †1656 (jf.
†gravsten nr. 49);928 Karen Krabbe †1662; oberst
Pogrells hustru Eleonore Elisabeth von Offenberg
†1697;929 oberst og kommandant Henning Mathias
von Pogrell 30. sept. 1701;930 desuden tre af parrets små
børn; oberst Schorns hustru Anna Sybille von Serbsten
6. marts 1709;931 oberst Hans Didrik Schorn 10. juni
1709;931 generalløjtnant og kommandant Abraham
Adam Gafrong 23. juni 1738; generalmajor, generalbygmester og kommandant David Elias von Häusser
2. april 1745;932 major og vicekommandant Christian Vind Bülow 30. dec. 1752;933 hans hustru Vibeke
Magdalene Brockenhuus von Löwenhielm 15. marts
1753; kammerråd Bruun 20. aug. 1779; Anna Margrete
Rasch 9. maj 1792.

De (helt) forgyldte †kister med de jordiske rester
af Karen Krabbe og hendes to ægtemænd henstod endnu 1673 i kapellet.934 1683 blev de nedsat i krypten (jf. ovf.); muligvis er det bl.a. disse,
der omtales 1752, da fire karle blev betalt for at
flytte kisterne og gøre plads i den murede begravelse under sakristiet.18

2) Kaptajn Erik Flemming Ulfeldt til Raschenbergs
kapel, også betegnet ‘den adelige begravelse’ ligesom krypten under nr. 1 (jf. fig. 86 og 183).935
Indrettet 1711 i nordøsthjørnet oven på politimester Claus Rasch til Raschenbergs begravelse
(†muret begravelse nr. 5). Rummet strakte sig ca.
5 m i længden fra kirkens nordmur til pillen ved
døbefonten, og ca. 3,5 m i bredden fra østgavlen mod vest. Stedet blev 1711 solgt for 200 rigsdaler til kaptajn Erik Flemming Ulfeldt til Raschenberg, som lod det indhegne med et ‘smukt’
†smedejernsgitter mod øst og syd.936 Købet skete i
forbindelse med hans hustru, Claus Raschs enke,
Anna Margrethe Lorentzens død året forinden (jf.
†epitafium nr. 5).937 Kapellet blev allerede 1721
solgt til hans kreditor, kancelliråd og regimentskvartermester Adam Casper Lerche, og gik derpå i arv til
dennes svoger, professor Thomas Aabyes børn, hvorefter det 1754 hjemfaldt til kirken.938 Samme år
blev klejnsmed Jacob Johansen betalt for en ny
nøgle og reparation af låsen for gitteret,18 og i forbindelse med generalinde Ellebrachts begravelse
1760 blev der betalt for rengøring og flytning af
en kiste i kapellet.18 1844 blev rummet hvidtet.84
Kapellet blev nedbrudt 1871 og gitteret angivelig
anbragt på kirkegården mellem kirkens nordøsthjørne og gitteret mod Kirkestræde.939
Begravede: Anna Margrethe Lorentzen †1710 (jf. †epitafium nr. 5); oberst og kommandant Anton Gynther
Ellebrachts første hustru Antonette Catrina 27. juli
1753; justitsråd og amtsforvalter Bartholomæus Bertelsens hustru Catrina Maria 11. jan. 1757;940 generalmajor Ellebrachts anden hustru Mette Sophia Pultz
30. maj 1760;941 stiftamtmandinde With 10. juni 1760
(hensat i 6-7 uger);942 frøken Schiöler 28. sept. 1761;943
generalmajor, kammerherre og kommandant Holger
Christensen Wind indsat i kapellet ‘en kort tid’ 10. juni
1763;944 kaptajn Bryning 19. febr. 1773; Holger Winds
hustru Hedvig Albertine Ahlefeldt 28. april 1775;945
general, kommandant Magnus Ernst Fircks 5½ år gamle
datter Lovise 6. aug. 1777; konferensråd Bartholomæus
Bertelsen de Cederfeld bisat 3. maj 1784;946 kapellan
Anders Larsen Schonnings lille barn 28. dec. 1785.

†Kister. Da gravkapellet blev nedbrudt 1871, blev
kisterne med konferentsråd de Cederfeld og hustru flyttet til den samtidigt indrettede krypt under søndre korsarm. På kisterne var †kisteplader
med hædrende omtale.947
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†eftermiddelalderlige
begravelser
Som vanlig i købstæderne fandtes under kirkegulvet et stort antal begravelser i form af murede
gravkrypter og jordfæstebegravelser.
Den ældst kendte fortegnelse over begravelserne er udarbejdet o. 1767 på baggrund af ældre
dokumenter i kirkens arkiv.948 Den omfatter 15
murede begravelser og fem jordfæstebegravelser
og nævner desuden †gravkapel nr. 2. Fortegnelsen redegør for begravelsernes beliggenhed,
størrelse og ejerforhold. Ifølge denne var én
gravkrypt placeret under koret (nr. 1), én under
sakristiet, hvor den havde hørt til Karen Krabbes kapel (†gravkapel nr. 1, jf. ovf.), tre fandtes i
nordøsthjørnet (nr. 4-6), to lå under midtskibets
gulv (nr. 7-8), en i søndre sideskib (nr. 11), en i
det nordligste sideskib (nr. 13), to i nordvesthjørnet (nr. 14-15), og endelig var der indrettet fire
murede begravelser under de sammenlagte kapeller ved kirkens sydside, der samlet betegnedes
Skt. Gertruds Kapel (nr. 16-19) (jf. fig. 86).
Fortegnelsen må formodes at omfatte samtlige kendte, murede begravelser i kirken i anden
halvdel af 1700-tallet, men der har sandsynligvis
eksisteret ældre, sløjfede begravelser. Således må
borgmester Mads Lerches begravelse i midtskibet,949 borgmester Peder Nielsens begravelse ‘for
korsdøren’, dvs. foran indgangen til koret,577 og
borgmester Peder Jensen Skrivers begravelse ‘inden for korsdøren’,950 der kendes fra dokumenter vedrørende donationer til kirken, alle have
været murede begravelser, anlagt eller erhvervet
o. 1600.951 1665 nævnes, at en Jens Thorkildsens
lig måtte flyttes fra Fraugde Kirke til Nyborg og
nedsættes i hans begravelse der.952 Også i kirkens
regnskaber omtales murede begravelser, der ikke er at finde på fortegnelsen fra o. 1767, bl.a.
borgmester Jens Madsens begravelse i midtskibet
(†muret begravelse nr. 9) og rådmændene Bertel Hansen og Niels Jensen Ribers begravelser
(†muret begravelse nr. 10 og 12). Det kan ikke
udelukkes, at flere af de nævnte begravelser er
identiske, men blot har fået nye ejere.
Mens de murede begravelser tilsyneladende var
samlet i og omkring koret, i midtskibet, i nord-
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vesthjørnet og i Skt. Gertruds Kapel, fordelte de
mange jodfæstebegravelser sig over hele kirken.
I de ældste regnskaber anføres oftest blot, at afdøde var begravet ‘i kirken’ eller ‘i våbenhuset’
(dvs. tårnrummet), men hen mod år 1700 bliver
oplysningerne mere præcise. Således blev tolder
Laurids Jørgensens enke Susanne 1697 begravet
‘bag den nordre kirkedør’, kaptajn Lorentzens
datter blev samme år begravet ved barnestolen (jf.
s. 1004), og 1712 blev kapellan Anders Schiødts
lille barn begravet ‘uden for fonten’ (dvs. uden
for †fontegitteret (s. 978)). Begravelserne kunne
strække sig ind under stolestaderne, f.eks. blev
Anders Hansen 1733 begravet under den nordre
række kvindestole.18 Jordfæstelserne kunne være
i flere lag, således blev Arent Simonsen Byskrivers enke 1732 nedsat ved rådmand Knud Pedersens begravelse (†muret begravelse nr. 6) ‘oven på
hendes mands kiste’, 1733 blev apoteker Claus
Oldenborg begravet ved barnestolen »paa sin Sl:
Koenis Liig«,953 og samme år blev skipper Niels
Knudsens kone begravet i den smalle pigegang,
dvs. i det nordligste sideskib, ‘oven på hendes søsters kiste’.18 I hele perioden skete mange jordfæstelser i våbenhuset.
Fra 1746/47 er der bevaret en oversigt over
takster for begravelser i kirken (jf. også fig. 86):18
En muret begravelse i koret kostede 50 rigsdaler, en jordfæstebegravelse samme sted 30 rigsdaler. En plads i det, der betegnedes ‘kirkens
murede begravelser’, kostede 24 rigsdaler; disse
lå i midtskibet, under sakristiet og døbefonten
samt i nordvesthjørnet og omfattede formentlig
de gravkrypter, der på dette tidspunkt var hjemfaldne til kirken. En jordfæstebegravelse i midtskibet kostede 20 rigsdaler. I korsgangen mellem
norddøren og Skt. Gertruds Kapel samt inde i
kapellet var prisen for en muret begravelse 20
rigsdaler, for en jordfæstebegravelse 16 rigsdaler.
I søndre og nordre sideskib var prisen hhv. 16 og
12 rigsdaler, og samme pris gjaldt i den vestlige
tværgang. Endelig kostede en muret begravelse i
den nordligste gang 12 rigsdaler, en jordfæstebegravelse 8 rigsdaler. Såfremt adelige ønskede at
have lig stående ‘over jorden’, var prisen højere.
Taksterne gjaldt for voksne over 15 år, mens børn
mellem 5 og 15 år kostede to tredjedele af taksten
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og børn mellem 0 og 5 år en tredjedel. Ret til at
lægge en sten på graven kostede 4 rigsdaler.
	Enkelte blandt kirkens eget personale blev forundt gratis begravelse i kirken. Det gjaldt ud over
præsterne bl.a. kapellan Gregers Sørensen Hjort
og Johan Klokker i 1668.954 Rådmand Anders
Pedersens datter Gertrud blev i maj 1677 nedsat i sine forfædres begravelse uden at betale afgift til kirken, da Anders Pedersens forældre (d.e.
Peder Nielsen Arndrup og Gertrud Clausdatter,
jf. mindetavle nr. 12)955 tidligere havde ‘gjort kirken og byen temmelig god tjeneste’ ligesom han
selv under krigen, men siden var han kommet i
fattigdom og stod uden midler (jf. †gravsten nr.
61).956 I juni samme år blev borgmester Lambert
Jensen begravet i sine børns begravelse uden betaling, da han »imidlertiid udi Krigs Tiid udstanden stor Gien vordighed, saa Hand nu udi sin
høye Alderdom udi største Armoed var geraadet,
og aldelis ingen Middel sig efterlat«.957 I enkelte
tilfælde kunne betalingen antage andre former.
Da rådmand Niels Bartram blev begravet i kirken
1682, var der ingen midler i boet, hvorfor der
blev gjort udlæg i en bryggerkedel, som imidlertid ikke kunne sælges, og en gammel kistebænk,
for de 48 rigsdaler, begravelsen samt ringning
med alle kirkeklokker havde kostet.18
Præsterne blev begravet i koret. 1557 blev sognepræst Niels Pedersen (†gravsten nr. 2) begravet
i koret mod betaling af 10 joachimsdaler. Liget
blev imidlertid taget op og gravlagt et andet sted
i kirken, ifølge lensmand Frands Brockenhuus
fordi der skulle være plads i koret til de sendebud
for fremmede fyrster, som ofte kom til en slotsby
som Nyborg og kunne dø under opholdet. Det
pålagdes ham dog at sørge for, at præsten blev
genbegravet i koret.958 Om præstebegravelserne
vidner en række †gravsten (nr. 2, 3, 11, 19, 23 og
42), der lå i koret; endvidere muligvis epitafium
nr. 14, jf. også †epitafium nr. 5, og gravsten nr. 20
over Mads Pedersen Lerche, der må formodes at
have været i koret, ligesom Hans Mule Clausens
mindetavle (nr. 17), der hang ved alterets nordside. I hvert fald for de to sidstes vedkommende
synes der at have været tale om murede begravelser (nr. 2-3), men hvornår disse er indrettet,
og om de også er benyttet til forgængere i præ-

steembedet, er uvist. I 1700-tallet nød sognepræsterne fri jordfæstebegravelse i kirken, 1746 blev
Hans Hansen Frick begravet under alteret, og
1750 fik Joachim Crondahl frit lejersted i kirken.18 I og omkring koret fandtes endvidere murede begravelser for fremstående medlemmer af
byens styre.
Kirken rummede desuden begravelser for en
del personer med tilknytning til militæret. 1659,
dvs. under Karl Gustav-krigene (1657-60), blev to
svenske kaptajner begravet i kirken, ligesom også
rigsadmiralens køkkenskriver, og året efter en
hollandsk sergent.18 Også mange fra garnisonen
fandt deres sidste hvilested her, f.eks. blev løjtnant Sell, der tjente under kaptajn Feigenbaum,
begravet i det nordligste sideskib 1671, 1673 begravedes kornet Bastian, og 1681 kvartermester
Zacharias Richter.959 1750 blev løjtnant Parthesi
begravet ved Hjulby stole, dvs. i nordre sideskib;
dog blev betalingen nedsat til 8 rigsdaler pga.
pladsmangel i det nordligste (billigere) sideskib,
hvor liget ellers skulle være nedsat.77
Ændringer og istandsættelser. I 1600- og 1700tallet blev der jævnlig fyldt op over sunkne begravelser og gulvet over dem omlagt. Kirkens
ældste embedsbog fra 1650 rummer et påbud til
dem, der ejede begravelser i kirken, som var sunket sammen, om at lade dem opfylde og jævne,
da det ellers var farligt for ‘fattige, gamle og tyksynede folk at gå i kirke’.29 1655 blev en grav
inden for vestdøren fyldt op, og 1691/92 måtte
en stor gravsten nær døbefonten tages op, hvorpå
der måtte køres fyld ind fra kirkegården for at
opfylde de sammenfaldne kisters plads.18 Vedligeholdelsen af selve begravelsen påhvilede ejeren.
Da kirken 1751 betalte Hans Sørensen Tømmermand for at beklæde en åben begravelse med fyrrebrædder og lægge egebjælker over den, var den
formentlig hjemfalden til kirken.18
1805 blev begravelser inde i kirken forbudt, og
ved de næste årtiers istandsættelser blev flere begravelser sløjfet.960 1831 blev otte murede begravelser istandsat med nye, brunmalede karme og
lemme;80 1834 blev murermester Knudsen betalt
40 rigsbankdaler for at mure hvælvene over tre
åbne begravelser.84 1846/47 konstateredes, at kisterne i de murede begravelser i Skt. Gertruds Ka-
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pel var angrebet af svamp. Snedker L. Wichmann
leverede fem nye kister, og de gamle blev gravet
ned på kirkegården. Desuden blev der etableret
ventilation ud til kirkegården.961 Ved renoveringen 1858 blev det gamle dåbsaflukke og krypten
under det indrettet til rum for varmeanlægget (s.
942). Knoglerne fra begravelsen (nr. 4) blev samlet i en ny kiste og sammen med en af de gamle
kister anbragt i begravelsen ved siden af (nr. 5).80
Gravkrypterne under Skt. Gertruds Kapel blev
sammen med begravelserne i det nordligste sideskib fyldt op, da de pågældende bygningsafsnit
blev nedrevet ved restaureringen 1870-71.962 De
kister, hvis gravsteder endnu ikke var hjemfaldne til kirken, blev nedsat i en ny gravhvælving
under den nyopførte søndre korsarm.963 Ved restaureringen 1971-72 afdækkedes flere krypter
i midtskibet (jf. fig. 184 og 304), tilsyneladende
dog uden at blive nærmere undersøgt.
I det følgende beskrives de murede begravelser,
der omtales i fortegnelsen over begravelser fra o.
1767 eller i kirkens regnskaber. Først anføres de
murede grave i koret samt syd og nord for dette,
derpå gravene i midtskibet samt i det søndre og
de nordre sideskibe, og endelig gravene i Skt.
Gertruds Kapel. Af jordfæstebegravelser er kun
medtaget dem, der optræder i fortegnelsen fra o.
1767, mens oplysninger om de resterende må søges i kirkens regnskaber. Blandt begravede er kun
nævnt dem, der ud fra regnskaberne med sikkerhed kan henføres til den pågældende begravelse;
navnene er suppleret efter Crone, Samlinger. Hvis
ikke andet er oplyst, refererer de anførte datoer
til den dato, hvor betalingen for begravelsen er
indført i kirkens regnskaber.964
†Murede begravelser
1) Rådmand Knud Bjørnsens begravelse (jf. †gulv
s. 938, prædikestol s. 989, †orgelpulpitur nr. 2,
*(†)epitafium nr. 2, (†)gravsten nr. 13). I korets
sydside. Rummet målte ca. 4,6×2,5 m, og en ca.
2,2 m lang, 1,3 m bred trappe førte derned; indgangen var lukket med en bræddelem. Begravelsen tilhørte først Knud Bjørnsen, der 1653 købte
den for 300 rigsdaler,965 siden hans eftermand i
ægteskabet, borgmester Laurids Jørgensen (jf. †ur-
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skiver nr. 3-4). Ved hustruen Mette Clausdatters
død 1669 viste begravelsen sig imidlertid at være
for smal til, at hendes kiste kunne komme ned.
Laurids Jørgensen blev tilladt at udvide den mod
at betale 50 rigsdaler til kirken i erkendelse af de
gaver, Mette Clausdatter sammen med sin første
ægtemand havde skænket kirken og skolen, som
var anvendt til at bygge en ny prædikestol og staffere orglet; endvidere havde de bekostet korets
gulv belagt med ølandsfliser.966 1705 bekostede
Knud Bjørnsens sønnesøn, Jacob Bjørnsen Lerche, begravelsen istandsat med nye hængsler, lås
og nøgle.967 I forbindelse med istandsættelsen af
koret 1822 blev nedgangen til begravelsen fyldt
op.968
Begravede: Rådmand Knud Bjørnsen 17. aug. 1754;
borgmester Laurids Jørgensens hustru (Knud Bjørnsens
enke Mette Clausdatter Walter) 9. juli 1669; hans bror
Jørgen969 29. jan. 1675; Tyge Koldevig 13. april 1679;
Bjørn Knudsen (†1679);970 major Lerche, hvis lig
ankom fra Odense og blev nedsat i den åbne begravelse under koret, »hvor same indgang er udj Cors
døren«, 26. juni 1734;971 hans hustru 23. dec. 1738 ‘i
begravelsesstedet under koret’.18

2) Sognepræst Mads Pedersen Lerches begravelse (jf.
epitafium nr. 14, †epitafium nr. 5, gravsten nr.
20). I koret.972
Begravede: Mads Pedersen Lerche 28. maj 1660; amtsforvalter Jens Gregersens hustru Sidsel Kirstine Mads
datter Lerche 26. aug. 1691;973 Jens Gregersen 11. juli
1695 (antagelig her) (jf. †glasmaleri(?) nr. 2).

3) Sognepræst Hans Mule Clausens begravelse (jf. min
detavle nr. 17). I koret, formentlig ved alterets
nordside. Begravelsen, der målte ca. 4,4×3,1 m,
blev 1670 bevilget Hans Mule uden betaling af
magistraten.974
Begravede: Sognepræst Hans Mule Clausen 21. nov. 1692;
sognepræst Claus Mules datter 8. juni 1697; Hans Mule
Clausens hustru Christentze Bacher 8. aug. 1698 (jf.
†alterskranke nr. 2).

4) Forvalter på Hirschholm Jørgen Meineche og hustru Gertrud Raschs begravelse. Under døbefonten,
dvs. ved korets nordside. En muret og hvælvet
begravelse med adgang via en muret trappe og
med lufthul ud til kirkegården. Begravelsen blev
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Fig. 304. Murede begravelser under gulvet. Foto Marinus Andersen 1971. – Masonry tomb vaults under the floor.

købt og indrettet af politimester Claus Rasch til
Raschenberg på vegne af hans svoger, forvalter på
Hirschholm Jørgen Meineche og hustru Gertrud
Rasch; antagelig i forbindelse med sidstnævntes
død 1676.447 1858 blev begravelsen omdannet til
fyrrum (jf. s. 942 og ovf.).
Begravede: To sønner af Jørgen Meineche og Gertrud
Rasch (†før april 1676, jf. †kisteplade); Gertrud Rasch
(†15. april 1676, jf. †kisteplade); borgmester og kancelliråd Bernt Holmsted 1739;975 provisor Knud Barfoed
30. okt. 1761; Bernt Holmsteds hustru Dorthea Marie
Kryssing 28. nov. 1761 (jf. †prædikestolsbeklædning nr.
2); fuldmægtig Peder Døstrup 6. maj 1762.

†Kisteplade, 1676, over Giertrud (Gertrud) Rasch,
*19. okt. 1641 »udi Holstein (Holsten) i Angel i
Qværn (Kværn) Sogn i Nye Herret (Ny Herred)«,
datter af Peter Rasch til Vesterholm, »Kongel(ig)
maii(estæ)ts Regiering Raad og Foeget til Flensborg Huus (Flensborghus)«, og Cathrine Nicolaii

(Nicolai) Steinberg. G.m. forvalter på Hirchholm
(Hirschholm) Jørgen Meiniche (Meineche) 19.
april 1670; deres ægteskab blev velsignet med to
sønner, »som alleerede før hende var hos Herren«, og parret var gift i seks år på nær fire dage.
»Saligen hensovet paa det kong(e)l(ige) Huus
Hirschholm 1676 d. 15. April Kl. halvgaaen 12
formiddag, efter hun havde levet i denne moiisommelige Werden berømmelig og lovværdig 34
Aar 6 Maaneder mindre 4 Dage«.967
5) Præsident, siden politimester, justits- og etatsråd
Claus Rasch til Raschenbergs begravelse (jf. †lukket
stol nr. 1, †særlige rumindretninger nr. 1, †epitafium nr. 5 og 7; gravsten nr. 20). I det nordøstlige
hjørne, nord for døbefonten, dvs. under †gravkapel nr. 2. Rummet målte ca. 2,5×2,5 m, og der
var brudt et lufthul i muren ud til kirkegården.
Gravstedet blev købt og indrettet af Claus Rasch,
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tilsyneladende senest 1675 i forbindelse med
broderens død. 1767 var begravelsen hjemfalden
til kirken.447 Ved nedbrydelsen af det nordligste
sideskib 1871 blev den fyldt op.
Begravede: Cornelius Rasch (†8. april 1675, jf. †kisteplade(?) nr. 1); Claus Raschs datter Elisabeth Catrine 7.
juli 1676 (jf. †kisteplade(?) nr. 2); oberst Friis’ barn 22.
maj 1682; Claus Raschs hustru Elisabeth Andersdatter
Scheffer 9. okt. 1690 (jf. †epitafium nr. 5, gravsten nr.
20); Claus Raschs søn 25. maj 1698; Claus Rasch 30.
marts 1705.

†Kister.Ved opfyldningen af graven 1871 blev kisterne, bl.a. en egekiste med spor efter †kisteornamenter, der formodedes at tilhøre Claus Rasch,
nedgravet på den østlige del af kirkegården.976
†Kisteplader(?). 1) O. 1675, over »Erlig og Høy
agtbaaren Mand« Cornelius Rasch, rådmand og
konsumptionsforvalter, *3. april 1644 på en onsdag »kl. 1 Efttermidnat« i »Holstein (Holsten) i
Angel i Zvern (Kværn) Sogn i Nye-Herrit (Ny
Herred)«, søn af Peder Rasch til Vesterholm,
»Ko(ngelig) Mayts (majestæts) Rigens Mand og
Foged til Flensborg-Huus (Flensborghus)«, og
Cathrine Nicolaj Steenberg (Steinberg), †8. april
1675 kl. 9½ formiddag, »efter at Hand hafde levet
i denne Verdens Elendighed 31 Aar 5 Dage og 8
Timer«.977
2), o. 1676, over Elisabeth Catrine Rasch, *25.
dec. 1664, datter af præsident Claus Rasch til
Raschenberg og Elisabeth Schefer (Andersdatter
Scheffer), †7. juni 1676 kl. to slet eftermiddag, 11
år, 5 måneder og 13 dage gammel i København,
begravet i Nyborg 7. juli.978
6) Rådmand Knud Pedersens begravelse (jf. †glasmaleri(?) nr. 3). I nordsiden op til politimester
Claus Raschs begravelse (nr. 5) og strækkende
sig til tjenestepigernes stole. Rummet målte ca.
2,5×2,4 m. Knud Pedersen købte begravelsen i
1694 for 50 daler.18 Siden tilhørte den hans søn,
Peder Knudsen, derpå dennes eftermand i ægteskabet, borgmester Jacob Lerche (jf. sygesæt nr. 2) og
endelig som arving ingeniørofficer Dines Lemming
(jf. †lukket stol nr. 8).435 1760 købte sidstnævnte
en gravsten for 16 rigsdaler, formentlig for at
lægge den over begravelsen (†gravsten nr. 64).18
Hans arvinger betalte for begravelsens vedlige-
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holdelse helt frem til 1860, hvorefter den blev
indrettet til kulkælder.80 Den blev fyldt op 1871,
da det nordligste sideskib blev revet ned. Hans og
hustruens kister findes angivelig i krypten under
søndre korsarm (jf. note 963).
Begravede: Rådmand Knud Pedersen 5. april 1709;979
oberstløjtnant og kommandant Peter Berings barn 19.
juni 1711; Peder Knudsen 4. sept. 1733; borgmester
Jacob Lerches to børn 23. sept. 1746; hans datter 21.
dec. 1747; sognepræst Peder Schonnings første hustru
Ingeborg Sørensdatter Lemming980 4. nov. 1750; Jacob
Lerches barn 8. nov. 1756; Sophia Friderica Wilthagen 26. febr. 1757; ingeniørofficer Dines Lemmings
datter 6. juli 1771; byskriver Poul Nielsens spædbarn
20. sept. 1771; borgmester Jacob Lerche 11. juli 1772;
Dines Lemmings hustru Karen Knudsen 14. nov. 1775
(jf. †kisteplade nr. 1); Dines Lemming 1. juli 1782 (jf.
†kisteplade nr. 2).

†Kister. Da graven blev opfyldt 1871, fandtes
flere skrøbelige kister, der blev nedgravet østligt
på kirkegården. Dog blev Jacob Lerches kiste, der
var velbevaret og forsynet med en †kisteplade af
metal (nr. 2), angiveligt hensat i den nyopførte
krypt under søndre korsarm (jf. note 963).981
†Kisteplader. 1) O. 1675, over Karen Knudsen,
†6. nov. 1775, med hædrende indskrift: ‘Hun sirede sin stand med uhyklet gudsfrygt, godgørenhed
mod fattige, oprigtig redelighed, kærlighed mod
sin mand, og omhyggelig ømhed for sine børn
(…) Hun havde et svageligt helbred og bar sine
lidelser med tålmodighed’. Af metal.982
2) O. 1782, over Dines Lemming, †23. juni
1782, med hædrende indskrift: Han var ‘religionens sande elsker, en kærlig mand og øm fader,
godgørende mod fattige og oprigtig mod sine
venner’. Af metal.983
7) Rådmand Hans Olsen Wiborgs begravelse (jf.
gravsten nr. 24). I midtskibets sydside ved rådmandsstolene og prædikestolen. Rummet var
ca. 2,9 m langt og 3,8 m bredt.984 Hans Olsen
Wiborg købte begravelsen 1690, hvorefter den
gik i arv til hans eftermand i ægteskabet, borgmester Hans Pedersen Holmer (jf. †glasmaleri(?)
nr. 4, †lukket stol s. 1005), der som tak for sin
omtrent ti år lange tjeneste som kirkeskriver, sin
omhu ved kirkens reparation og dens indtægters
forbedring, kun skulle betale en reduceret afgift
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deraf.18 Siden gik begravelsen i arv til sidstnævntes ‘sted- og svigersøn’, assessor Johan Caspar Rasch
til Rønninge Søgaard. 1767 var den hjemfalden
til kirken.447
Begravede: Rådmand Hans Olsen Wiborg 11. juni
1690; amtsforvalter Buchholts lille barn 1. sept. 1702;
rådmand Hans Holmers hustru Anna Margaretha
Nielsdatter Riber 13. febr. 1720 (jf. gravsten nr. 24);
landstingshører Johan Caspar Raschs hustru Anna
Kathrine 19. sept. 1733.

8) Ammunitions-, provisions- og materialforvalter Poul
Corneliussens begravelse (jf. †alterklæde nr. 2). I
midtskibets sydside ved den anden pille fra vest.
Et kvadratisk rum på ca. 2,5×2,5 m, 1,9 m højt.447
Poul Corneliussen købte begravelsen i 1675 for
80 rigsdaler og lod den mure.18 1767 var den
hjemfalden til kirken.447
Begravede: Assessor Poul Zachariassens barn 29. juni
1682; sammes søn 16. juli 1697;985 Poul Corneliussens
enke Margaretha Matthiasdatter Foss 24. marts 1717.

9) Slotsskriver og rådmand Jens Madsen (Rosenbergs) begravelse (jf. epitafium nr. 11 og note 717).
I midtskibet, erhvervet af Jens Madsen 1655 for
120 slettedaler. Hans epitafium hang på pillen
overfor.18 Siden tilhørende hans svigersøn, borgmester Tønne Madsen (jf. †urskiver nr. 3-4).
Begravede: Jens Madsens barn 9. aug. 1655; hans yng
ste datter 30. jan. 1662; hans svigersøn rådmand Tho
mas Købkes barn 19. juni 1671; Tønne Madsens søn
Anders986 15. maj 1678; Thomas Købkes barn 16. dec.
1680; Tønne Madsens hustru Kirsten Jensdatter Rosenberg 29. juli 1687 (jf. epitafium nr. 11); rådmand Christian Vigant 16. april 1689; Tønne Madsen 7. jan. 1696.

10) Ridefoged Bertel Hansens begravelse (jf. †lysearm
nr. 3, epitafium nr. 9, gravsten nr. 4). I midtskibet,
strækkende sig ind under Knud Rasmussens hustrus stolestade.77
Begravede: Muligvis rådmand Jacob Andersen Scheffer 14. april 1668 og hustru Anna Pedersdatter Lerche,
enke efter Bertel Hansen (jf. gravsten nr. 4), †1680;987
muligvis Hans Bertelsens enke Margrethe Hansdatter
Friis 22. aug. 1701; sammes datter Margrete 10. okt.
1701; Baggesens hustru 10. dec. 1759 (midlertidigt).20

11) Rådmand Anthoni Hansen Drejers begravelse (jf.
†glasmaleri(?) nr. 8, †gravsten nr. 14). Det oprin-

delig kvadratiske rum, ca. 2,4×2,4 m, fandtes under gulvet i søndre sideskib foran indgangen til sakristiet, mellem en muret begravelse i øst (krypten
under †gravkapel nr.1) og kirkens syddør. Der var
brudt et lufthul i muren ud mod kirkegården og
præsteboligen.Anthoni Hansen erhvervede begravelsen 1694, og 1715 lod han den udvide, så den
målte ca. 2,4×4 m. Begravelsen gik i arv til sønnen
Tønne Drejer, og da den siden hjemfaldt til kirken,
overtog borgmester Johannes Hetting, skolekasserer
Niels Tygesen og stadskæmner Bo Boyesen den (jf.
†lukket stol s. 1012).435 Allerede 1690 havde Anthoni Hansen erhvervet en gravsten, der lå på en
ældre grav i kirken, antagelig med henblik på at
genanvende den på sit eget gravsted (†gravsten nr.
14).18
Begravede: Rådmand Anthoni Hansens hustru Anna
Kathrine Rubens 4. jan. 1694; hans sønnedatter 8.
juni 1697; hans steddatter 1. juli 1697; købmand Wulf
Christian Schmeichels hustru Kirstine Købke 21. nov.
1698; Anthoni Hansens sønner 24. maj 1700 og 19.
aug. 1701; hans datter 12. juni 1704; Anthoni Hansen
11. marts 1720; Tønne Drejer 13. april 1754;469 skolekasserer Niels Tygesens hustru Birthe Kirstine Boye
sen 1. marts 1759; borgmester Johannes Hettings søn
Arent988 29. aug. 1760; hans hustru Gyde Nielsdatter Boyesen 8. sept. 1761; Niels Tygesens søn 27. nov.
1762; Niels Tygesen 12. nov. 1764;989 Johannes Hettings anden hustru Anna Elisabeth Birch 16. febr. 1767;
Johannes Hetting 1. okt. 1771.

12) Rådmand Niels Jensen Ribers begravelse (jf.
(†)epitafium nr. 3, gravsten nr. 21). En muret begravelse i søndre sideskib ved indgangen til Skt. Gertruds Kapel, umiddelbart nord for Rasmus Poulsen
Boesens begravelse (nr. 18).18 Den sten (gravsten
nr. 21), der lå på graven, var 1760 ‘for længst hjemfalden’; den blev solgt og lagt på nabogravstedet.
Begravede: Rådmand Niels Jensen Riber 10. dec. 1669;
hans enke Karen Wandal 21. juni 1680; rådmand Hans
Olsen Wiborgs barn 9. nov. 1682; rådmand Mathias
Fibigers hustru Anna Kathrine Morville 8. nov. 1728;
Mathias Fibiger 21. marts 1741 (jf. †sygesæt nr. 3).990

13) Købmand Wulf Christian Schmeichels begravelse. I
det nordligste sideskib, umiddelbart vest for Knud
Pedersens begravelse (nr. 6) og strækkende sig ind
under tjenestepigernes stolestader. Begravelsen var
2,4 m lang, 2,1 m bred. Den måtte lukkes med sten
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eller lemme, dog kun således, at der som tidligere
kunne sættes to stole oven på den.447 Wulf Christian Schmeichel købte begravelsen, der var beregnet
til to lig, i 1701.18 1744 fik hans eftermand i ægteskabet, borgmester Anders Larsen, overdraget begravelsen ‘med nogen udvidelse’ (jf. †skriftestol nr. 3,
†lukket stol nr. 2, mindetavle nr. 22). Til gengæld
skænkede han kirken et stykke jord ned til kanalen
til udvidelse af kirkegården samt 20 rigsdaler til
dets indhegning (jf. s. 845).435 I forbindelse med
Else Bruuns begravelse 1757 blev to stole flyttet
og istandsat.77 Begravelsen blev fyldt op ved nedbrydningen af det nordligste sideskib 1871.
Begravede: Borgmester Anders Larsen †13. april 1745;
toldinspektør Christian Bruuns hustru Else Nikoline Larsen 24. febr. 1757; borgmester Anders Larsens
hustru Cicilia Friborg 5. juli 1762; sognepræst Peder
Schonnings anden hustru, Anders Larsens datter, Anna
Elisabeth Kirstine Larsen 10. febr. 1766.

14) Borgmester Dines Lerches begravelse (jf. †glasmaleri(?) nr. 5, †alterklæde nr. 3, †messehagel nr. 4,
†prædikestolsbeklædning nr. 1). I nordvesthjørnet
bag norddøren. Begravelsen var ca. 4,4 m lang,
2,4 m bred, klædt med brædder og bjælker og
havde to lufthuller ud til kirkegården. Nedgang til
begravelsen skete via en trappe på sydsiden, dækket med lemme.447 Dines Lerche købte retten til
at indrette en begravelse på stedet i 1695 for 100
daler. Selve indretningen skete imidlertid først
efter hans død 1698 (jf. ndf.),991 hvorefter hans
enke, Apollonia Lund, nævnes som ejer. Begravelsen gik i arv til hans søn, kancelliråd Adam Caspar
Lerche, derefter til svogeren, professor Thomas Aabye
og dennes søn, justitsråd og amtsforvalter Claus Aabye.435 1796/97 hjemfaldt begravelsen til kirken.18
Begravede: Borgmester Dines Lerche blev 30. dec. 1698
nedsat i Anthoni Hansens begravelse (nr. 11), indtil
hans egen var færdiggjort det følgende år;992 Dines
Lerches søn Lorentz Lerche 24. okt. 1704; kancelliråd
Adam Caspar Lerche 3. aug. 1733;993 rådmand Mathias
Fibigers spædbarn 3. juli 1734; professor Thomas
Aabye 9. aug. 1748;994 frk. Catharine Finche 30. marts
1758; regimentskvartermester Laurids Aabyes spædbarn 6. juni 1761; justitsråd Claus Aabyes spædbarn 26.
juni 1764; Claus Aabye 6. maj 1767; amtsfuldmægtig
Hans Ramus 12. febr. 1773;995 major Ejler Petersens
hustru fra Tallerupgård 27. april 1776; Ejler Petersen
fra Tallerupgård 13. okt. 1788.996
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15) Rådmand Daniel Schnetters begravelse. I nordre
sideskibs vestende ved gangen mellem første og
anden række kvindestole. Rummet strakte sig i
længden fra kirkens vestvæg ca. 2,4 m mod øst,
og tilsvarende i bredden fra nordvæggen hen
mod vestdøren.447 Daniel Schnetter købte begravelsen 1712. Den gik siden i arv til hans svigersøn, rektor ved latinskolen magister Hans Svane (jf.
†lukket stol s. 1012).435 1803/04 skænkede arvingerne begravelsen til kirken ‘til fri disposition’.18
Begravelsen blev fyldt op ved nedbrydningen af
sideskibet 1871.
Begravede: Daniel Schnetters hustru Kathrine Christine
Jakobsdatter Ullitz 20. okt. 1728; kammerråd Friis’ lille
barn 21. maj 1732; Daniel Schnetter 29. sept. 1742;
Hans Svanes børn 7. marts og 9. aug. 1749, 4. febr.
1750 og 15. april 1755; Hans Svane 9. maj 1776.

16) Borgmester Peder Sørensens begravelse (jf. †glasmaleri(?) nr. 9, †dørfløj nr. 2, lysekrone nr. 4, mindetavle nr. 21).997 Østligst i Skt. Gertruds Kapel
(jf. fig. 86). Rummet målte ca. 2,8×2,7 m.447 Peder Sørensen købte begravelsen 1693 for 50 daler, lod den mure og dække med en lem.998 1698
var begravelsen sunket, så et stort hul måtte fyldes
og tildækkes med nye og gamle mursten.18 1728
skænkede Peder Sørensens enke, Maria Kirstine
Borchenfeldt, 120 rigsdaler til vedligeholdelse af
begravelsen.999 En kiste med de jordiske rester af
Anders Sørensen og hans to hustruer findes angivelig i krypten under søndre korsarm (jf. note
963).
Begravede: Rådmand Peder Sørensens barn 24. april
1693; hans første hustru Maren Nielsdatter Riber 11.
maj 1696; toldkontrollør Jørgen Bruuns hustru Anna
Sørensdatter 21. juli 1699; Peder Sørensens datter
Karen Pedersdatter 11. marts 1700; hans enke Maria
Kirstine Borchenfeldt 20. juli 1750.

17) Toldinspektør og kontrollør Jørgen Bruuns begra
velse (jf. †glasmaleri(?) nr. 10, sygesæt nr. 1, †dørfløj nr. 2, mindetavle nr. 20). I Skt. Gertruds Kapel,
umiddelbart vest for Peder Sørensens begravelse
(nr. 16) (jf. fig. 86). Det kvadratiske rum målte ca.
2,4×2,4 m og strakte sig i bredden fra sydmuren til
mandsstolene.435 Jørgen Bruun købte begravelsen,
der var beregnet til to lig, i 1702 eller 1703 for 33
rigsdaler.1000 1745 gav arvingerne 60 rigsdaler til
kirken til at betale den årlige afgift af begravelsen
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Fig. 305. *Kisteplade nr. 1, 1638, over borgmester Peder Nielsen (†1638) (s. 1170). I Østfyns Museer. Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – *Coffin plate no. 1, 1638, of Mayor Peder Nielsen (†1638).

med fremover.435 Kisterne med de jordiske rester
af Jørgen Bruun og hans to hustruer skal findes i
krypten under søndre korsarm (jf. note 963).
Begravede: Toldinspektør Jørgen Bruuns lille barn 28.
aug. 1702; sammes barn 2. marts 1712; Jørgen Bruun
23. juni 1733; madam Aadder 21. febr. 1759.

18) Kammerråd og tolder Rasmus Poulsen Boesens
begravelse (jf. †lukket stol s. 1005, †dørfløj nr. 2,
mindetavle nr. 23, gravsten nr. 21). I Skt. Gertruds Kapel, umiddelbart vest for Jørgen Bruuns
begravelse (nr. 17) (jf. fig. 86). Det kvadratiske
rum målte ca. 2,5×2,5 m og lå ved indgangen til
kapellet, lige op til rådmand Niels Jensen Ribers
begravelse ‘næst ved samme kapel’ (nr. 12).447 Rasmus Poulsen Boesen købte begravelsen 1712.18
Den synes oprindelig at have tilhørt rådmand Jacob
Lerche (jf. epitafium nr. 13, †gravsten nr. 51), fra
hvem den imidlertid var hjemfalden til kirken.469
1748 stiftede Rasmus Poulsen Boesen en sum på
6 rigsdaler 4 mark årlig af en gård i Avnslev til
begravelsens vedligehold; samtidig sikrede han sig
ret til at indsætte en sten i muren over begravelsen

og lade de daværende trælemme over den erstatte
med en sten eller en muret bue.1001 1760 blev der
lagt en sten på graven (gravsten nr. 21).77 En kiste
med afdøde samt hans to hustruer findes angivelig
i krypten under søndre korsarm (jf. note 963).
Begravede: Formentlig rådmand Jacob Lerche 3. febr.
1658 og hustru Karen Nielsdatter 24. jan. 1660 (jf. epitafium nr. 13); kammerråd Rasmus Poulsen Boesen 31.
aug. 1757.

19) Gæstgiver Niels Hendrichsens begravelse. I Skt. Ger
truds Kapel, umiddelbart vest for Rasmus Poulsen
Boesens begravelse (nr. 18) (jf. fig. 86). Et kvadratisk
rum på ca. 2,5×2,5 m, der i bredden strakte sig fra
sydmuren til mandsstolene.447 Niels Hendrichsen
købte begravelsen for 33 rigsdaler 2 mark i 1716.18
1769 blev begravelsen, der var hjemfalden til kirken, solgt til stadskæmner og købmand Villads Knudsen
for 50 rigsdaler.1002 En kiste med de jordiske rester
af sidstnævnte samt hustru og barn skal findes i
krypten under søndre korsarm (jf. note 963). 1858
anvendtes begravelsen til opbevaring af overskydende gulvfliser samt tre brøstfældige træepitafier.84
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Fig. 306. *Kisteplade nr. 2, 1648, over Sidsel Knudsdatter (†1648) (s. 1170). I Østfyns Museer. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – *Coffin plate no. 2, 1648, of Sidsel Knudsdatter (†1648).
Begravede: Niels Hendrichsen 22. dec. 1719;1003 hans
enke Karen 21. febr. 1748 (jf. †dørfløj nr. 2); rådmand
og brandinspektør Johan Mancinus 30. okt. 1761
(uden betaling, da han var i fattige omstændigheder
og desuden havde været medlem af magistraten); Lars
Langes spædbarn 4. jan. 1772; købmand Villads Knudsen 26. aug. 1772;Villads Knudsens hustru Anna Christine Graa 26. jan. 1776, hans lille barn før 1782.1004

20) Johan Baltazar Rieffesthals begravelse (jf. †lukket
stol nr. 3, mindetavle nr. 24). Identisk med en af
de fire begravelser i Skt. Gertruds Kapel. Erhvervet 1769.18 1870 blev Johan Rieffesthals helt forfaldne kiste nedgravet på kirkegården, mens hans
hustrus kiste, der var forsynet med en †kisteplade
med indskrift, blev hensat i den nye gravkrypt
under søndre kapel.1005 Ægteparrets sønnedatter Karen Gertrudine Charlotte Rieffesthal testamenterede 1875 400 kr. til vedligeholdelse af
begravelsen i kirken.91
Begravede: Johan Baltazar Rieffesthal 16. maj 1789; hans
enke Karen Braadt 30. maj 1796; hans søn Johan Peter
Rieffesthals spædbarn 29. sept. 1797; sidstnævntes
hustru Anna Marie Gregoria Arensbach 3. sept. 1798.

Danmarks Kirker, Svendborg

†jordfæstebegravelser
1) Rådmand Søren Thomasen og Karen Pedersdatters
begravelser (jf. lysekrone nr. 3, mindetavle nr. 19).
To begravelser i midtskibets sydside, formentlig
jordfæstebegravelser. Karen Pedersdatter betalte
20 rigsdaler for sit sted 1672.435
Begravede: Søren Thomasen 30. dec. 1669; Karen
Pedersdatter 6. nov. 1702.

2) Købmand Jens Larsens begravelse. En jordfæstebegravelse i midtskibet mellem prædikestolen og
vestdøren, ved siden af Søren Thomassens jordfæstebegravelse (nr. 1). Købt af købmand Jens
Larsen 1738 for 40 rigsdaler (jf. lukket stol s.
1011).435
Begravede: Købmand Jens Larsens hustru Margrethe
Pedersdatter 3. febr. 1747; Jens Larsen 24. marts 1753.

3) Knud Rasmussens begravelse. En jordfæstebegravelse i midtskibets vestende mellem stolestade nr.
13 i sydrækken og nr. 14 i nordrækken. Knud
Rasmussen købte gravstedet, der var beregnet til
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tre lig, i 1766 for 45 rigsdaler. Der lå en gravsten
på stedet.435
Begravede: Knud Rasmussens søn Thomas 20. nov.
1766; sammes hustru 5. dec. 1769; Knud Rasmussen
18. juli 1777.

4) Farver Engelbrecht Teisen og hustrus begravelse.
Li
ge inden for kirkens syddør mellem de to
rækker mandsstole. Gravstedet målte ca. 4,7×2,2
m. Ægteparret købte det i 1738 for 20 rigsdaler med tilladelse til at lade det indrette som en
muret begravelse med lufthul ud til kirkegården.
Dette synes dog ikke at være sket. De betalte
desuden 4 rigsdaler for en gravsten, der lå på stedet (†gravsten nr. 16).435 1770 fik sønnen Hans
Teisen tilladelse til at ombytte gravstedet med
nr. 6.1006
Begravede: Engelbrecht Teisens spædbarn 9. maj 1738;
Hans Teisens lille barn 10. febr. 1760; hans spædbarn
17. nov. 1762; hans hustru Kirstine Sabine Risbrich
Schiøt 24. jan. 1765; Engelbrecht Teisen 1. juli 1773.

5) Major Jacob Feigenbaums begravelse (jf. *(†)gravsten nr. 16). I søndre sideskib, lige ved opgangen
til prædikestolen.447 Feigenbaum købte gravstedet i 1695 for 12 daler.18
Begravede: Major Jacob Feigenbaum 15. maj 1696.

6) Farver Hans Teisens begravelse. En jordfæstebegravelse i søndre sideskibs vestende mellem
mandsstolene nr. 11 og 12. Gravstedet målte ca.
2×2 m.1006 Erhvervet af Hans Teisen 1770.
Begravede: Hans Teisens spædbarn 28. april 1770; Hans
Teisens toårige barn 18. marts 1771; Hans Teisens
etårige barn 21. jan. 1775; Hans Teisens toårige barn
11. sept. 1778; Hans Teisen 9. juli 1794.

*Kisteplader. 1) (Fig. 305), 1638, over Peder Nelsen (Nielsen), borgmester, †12. sept. 1638 (jf. lysekrone nr. 2, klokke nr. 4, *(†)epitafium nr. 1,
gravsten nr. 13). Kobber, 31×18,5 cm, kanten er
delvist afbrækket, og der er flere huller i pladen.
Indskrift med versaler mellem dobbelte skillelinjer; de sidste linjer er grundet pladsmangel anført med mindre typer. Rammekartouche med
indridset ornamentik i form af bladværk langs
kanten, foroven et kerubhoved, forneden et kra-

Fig. 307. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1788, over
købmand Johan Aarslev (†1788) (s. 1171). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 6, c. 1788,
to the merchant Johan Aarslev (†1788).

nium under krydslagte knogler. I Østfyns Museer
(NOM inv.nr. 06562X2890).
2) (Fig. 306), 1648, over Sidtzel (Sidsel) Knvdsdaater (Knudsdatter), *28. nov. 1574, var borgmester Madtz (Mads) Lerkis (Lerches) hustru i
16½ år, hvor de fik fire sønner og tre døtre. Derefter enke i 1½ år. 2° g.m. borgmester og tolder
Peder Nielsen (jf. nr. 1) i 29 år og fik med ham tre
sønner og en datter. †27. april 1648, i sit 74. år, efter ti års enkestand (jf. †dåbsfad s. 974, lysekrone
nr. 2, epitafium nr. 4 og *(†)1, gravsten nr. 13).
Messingblik, 42×25 cm, indskrift med versaler i
skraverede bånd mellem dobbeltlinjer. Ramme i
gennembrudt arbejde med kerubhoved foroven
og forneden, i hjørnerne liljer med fligede blade.
I Østfyns Museer (NOM inv.nr. 06562X2889).
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gravudstyr
†Minde- eller lyseskjolde. 1-2) 1826, over Daniela
Klaudine Svane, †23. aug. 1826, enke efter baron
Christian Vilhelm Gyldencrone.Afdøde havde bestemt, at der i forbindelse med hendes begravelse
skulle gives to vokslys med ‘plader, flor og hendes
navn, men intet våben’ til kirken.1007 3-4) 1839, to
‘ligplader’, udført i anledning af Frederik VI’s død,
malet af maler Karstensen.1008 5-6) 1848, forsynet
med ægte forsølvede og forgyldte zirater af maler
Lehn i anledning af Christian VIII’s bisættelse.84
7-8) 1863, to forgyldte og forsølvede sørgetavler
over Frederik VII, malet af maler Lehn.84
*Ligpynt, fragment, bestående af rørformede,
hvide glasperler af varierende størrelse trukket
på tynd ståltråd. Fundet ved harpning 1971 (jf. s.
838). I Nationalmuseet (NM inv.nr. D130/1971).

Fig. 309. *Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1791, over
Andres Iversen (†1791) (s. 1172). I Østfyns Museer.
Foto Mogens Vedsø 2015. – *Churchyard monument no.
8, c. 1791, to Andres Iversen (†1791).

†Faner. 1-2) Over major Christian Nicolai
Strøebye (Strøbye), †1691, 53 år gammel.1009 3-4)
Over artillerimajor Hans Christopher von Gersdorf, †1695 (jf. †epitafium nr. 8).746
kirkegårdsmonumenter

Fig. 308. Kirkegårdsmonument nr. 7, 1782/83, over
amtsforvalter og justitsråd Peder Saxesen (†1788) og
hustru Anna Margreta Krag (†1791) (s. 1171). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no.
7, 1782/83, to the district revenue officer and counsellor
Peder Saxesen (†1788) and his wife Anna Margreta Krag
(†1791).

1-5) Jf. gravsten nr. 7, 13, 16, 18 og 22.
6) (Fig. 307), o. 1788, over Johann (Johan) Aarslef
(Aarslev), købmand, *19. okt. 1735 i Svendborg,
†12. okt. 17[88].1010
Rødlig sandsten, 195×133 cm, noget forvitret,
især på den nederste del. Indskrift med fordybede versaler. Stenen har riflet kant og stort, ophøjet skriftfelt, der forneden afsluttes med guttæ.
I hjørnerne er indridsede blomster og nederst
tilsvarende liljedekoration mellem fligede blade.
Opsat østligst mod kirkegårdsmuren.
7) (Fig. 308), 1782/83, over Peder Saxesen,
amtsforvalter, justitsråd, *8. jan. 1709, †12. dec.
1788,1011 og hustru Anna Magreta (Margreta)
Krag, *7. april 1720, †18. febr. 1791. Af indskriften fremgår, at gravstedet blev købt efter skøde af
28. april 1781, og at det ville hjemfalde til kirken
50 år efter det sidste ligs nedsættelse.

74*
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Gråhvid kalksten, 139×107 cm. Indskrift med
fordybede versaler. Mellem gravskriften og ejerindskriften er forsænket bånd med bladværk. Stenen blev erhvervet af Peder Saxesen 1782/83 for
6 rigsdaler 4 mark til brug på hans gravsted på
kirkegården.18 Nu indmuret i kirkegårdsmuren
som den sjette fra øst.
*8) (Fig. 309), o. 1791, over Andres[!] Iversen,
*1746 i Nordenhuuse (Nordenhuse), †1791 i
Slivshauvn (Slipshavn).

Fig. 311. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1809, over
købmand Jørgen Nielsen (†1809) og hustru Maria
(s. 1174). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard
monument no. 10, c. 1809, to the merchant Jørgen Nielsen
(†1809) and his wife Maria.

Fig. 310. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1801, over
kammerråd og strømtoldinspektør Jens Taulov Svitzer, (†1801) (s. 1172). Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Churchyard monument no. 9, c. 1801, to the counsellor
and Belt dues superintendent Jens Taulov Svitzer, (†1801).

Kalksten, 43,5×43 cm, de øvre hjørner er afbrækkede. Indskrift med fordybede versaler, derunder et bladornament. I Østfyns Museer (NOM
inv.nr. 06564X3586).
9) (Fig. 310), o. 1801,1012 over Iens (Jens) Taulou
(Taulov) Svitzer, kammerråd, strømtoldinspektør,
*20. okt. 1732, †21. sept. 1801, efterladende sig
fem børn og deres mor; sidstnævnte lagde gravstenen (jf. nr. 14; jf. også †lukket stol s. 1012).
Rød sandsten, 172×80 cm, revnet over nederste venstre hjørne. Indskrift med fordybede versaler. Stenen har profileret kant og stort, hvælvet
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Fig. 312a-b. Kirkegårdsmonument nr. 11, o. 1817, over Frantz Holst (†1817) (s. 1174). a. Forside. b. Bagside. Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 11, c. 1817, to Frantz Holst (†1817). a. Front. b. Back.
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Rye 15. juli 1802, 2° g.m. »hans endnu levende
Enke«, Adelheid »sal(ige)« Holst(s), f. Larsen, 28.
april 1814, »hvis Kierlighed reise ham dette fortiente Minde«.
Cippus af grå sandsten, 207×78,5 cm, indskrift med fordybet kursiv. Monumentet hviler
på et postament i to afsæt, hvoraf det øverste
på for- og bagside har hædrende indskrifter.
På monumentets forside er anført personalia,
hvorover reliefornament af et foldet klæde ophængt over to søm, nederst en niche med relief af et håndtryk, udgående fra skybræmmer.
På bagsiden hædrende omtale samt tilsvarende
ornamenter, i nichen dog vistnok en oliekande
(itubrudt). Monumentet krones af et halvcirku-

Fig. 313. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1818, over fattigforstander og eligeret borger Peder Pedersen (†1818)
(s. 1175). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard
monument no. 12, c. 1818, to the poor house superintendent
and citizen representative Peder Pedersen (†1818).

skriftfelt med retkantede hjørneindsnit foroven
og guttæ forneden. Opsat mod kirkegårdsmuren
som den anden fra øst.
10) (Fig. 311), o. 1809, over Jørgen Nielsen, købog handelsmand, [†1809], og hustru Maria.1013
Rødgrå kalksten, meget forvitret. Indskrift med
fordybede versaler på ophøjet skriftfelt med næsten
udvisket dekoration foroven og guttæ forneden.
Opsat mod kirkegårdsmuren som den tredje fra øst.
11) (Fig. 312a-b), o. 1817, over Frantz Holst,
*18. juli 1772, †18. maj 1817, 1° g.m. Walborg

Fig. 314. Kirkegårdsmonument nr. 13, o. 1818, over
murermester og eligeret borger Johan Jacob Encke
(†1818) (s. 1175). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Churchyard monument no. 13, c. 1818, to the master mason
and citizen representative Johan Jacob Encke (†1818).
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Fig. 315. Kirkegårdsmonument nr. 14, o. 1818, over
kammerrådinde Anna Svitzer, f. Tygesen (†1818) (s.
1176). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard
monument no. 14, c. 1818, to the counsellor’s wife Anna
Svitzer, née Tygesen (†1818).

lært topstykke med akroterier, der på forsiden
har relief af to nedadvendte, krydslagte fakler,
på bagsiden af en natsværmer. I græsset øst for
kirken (jf. fig. 52).
12) (Fig. 313), o. 1818. »Moden for evigheden
fandt her længe ønsket hvile« Peder Pedersen,
borger i Nyborg i 63 år, fattigforstander i 22 år,
eligeret borger i 21 år, *sept. 1735 i Jylland, †16.
jan. 1818, da han »indgik til hiint bedre liv, hvor
han nyder løn for sin retskafne vandel«.
Rødlig sandsten, 179×81 cm. Stenen har profileret kant og ophøjet skriftfelt med retkantede
hjørneindsnit foroven og guttæ forneden. Skriftfeltet er smykket med bladornamenter foroven
samt i nicheformet indsnit forneden. Indmuret i
kirkegårdsmuren som den syvende fra øst.
13) (Fig. 314), o. 1818, over Johan Jacob Enke
(Encke), murermester, eligeret borger, *28. april
1744 i Odense, †5. okt. 1818. »Hans Vandel her

Fig. 316-17. 316. Kirkegårdsmonument nr. 15, 1800-tallets anden halvdel, over ukendt (s. 1176). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 317. Kirkegårdsmonument nr. 16, o. 1862, over læge Emil Jacobi Frisch (†1862) (s. 1176). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – 316. Churchyard monument no. 15, second half of 1800s, to unknown deceased. 317. Churchyard monument no. 16, c. 1862, to the physician Emil Jacobi Frisch (†1862).
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i Verden var Attraae efter at gjøre vel og dette
fulgte Han til Enden«. Af indskriften fremgår, at
stenen blev sat af hans familie.
Rød sandsten, 188×97 cm. Indskrift med fordybet kursiv på ophøjet skriftfelt, der udfylder
hele stenens flade. Indmuret i kirkegårdsmuren
som den niende fra øst.
14) (Fig. 315), o. 1818, over Anna Svitzer, f. Tygesen, kammerrådinde, *1730, g.m. kammerråd
Iens (Jens) Taulov Svitzer 1776, mor til seks børn,
†16. nov. 1818 efter 17 års enkestand. Stenen er
lagt af afdødes børn (jf. nr. 9; jf. også †lukket stol
s. 1012).
Rød sandsten, 188×96 cm. Stenen har profileret
kant og let ophøjet skriftfelt med indskrift med
fordybede versaler, der udfylder hele fladen. Indmuret i kirkegårdsmuren som den fjerde fra øst.
15) (Fig. 316), 1800-tallets anden halvdel, over
ukendt. Grå sandsten med indfældet tavle af hvidt
Fig. 319. (†)Kirkegårdsmonument nr. 1, formentlig o.
1750-1800, over ukendt (s. 1177). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Churchyard monument no. 1, probably c.
1750-1800, to unknown deceased.

Fig. 318. Kirkegårdsmonument nr. 17, o. 1875, over
præst Morten Thomsen Lange (†1875), og hustru
Bodil Marie Lange, f. Bredsdorff (†1875) (s. 1176).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument
no. 17, c. 1875, to the church minister Morten Thomsen
Lange (†1875), and his wife Bodil Marie Lange, née Bredsdorff (†1875).

marmor, 80×68 cm. Tavlen har flere revner, og
indskriften, med fordybede versaler, er næsten
helt bortslidt. Stenen står i græsset øst for kirken
lænet mod en stor hængeask, hvis stamme delvis
er vokset ud over den (jf. fig. 52).
16) (Fig. 317), o. 1862, over (Emil) Iacobi (Jacobi) Frisch, læge, (†1862).1014
Grotte af grå sandsten på tilsvarende sokkel og
med indfældet tavle af hvidt marmor, 100×74
cm; på tavlen er indskrift med fordybede versaler.
Grotten og soklen er dekoreret med efeublade i
relief. I græsset øst for kirken (jf. fig. 52).
17) (Fig. 318), o. 1875, over Morten Thomsen
Lange, *16. maj 1824, præst 1866-75, †13. juli
1875, og hustru Bodil Marie Lange, f. Bredsdorff,
*24. marts 1832, †25. okt. 1875. Monumentet
blev rejst af venner.
Spidsbuet grotte af grå sandsten, 93×80 cm,
med indskrift med fordybede versaler på tilsvarende, forsænket skriftfelt, der øverst har udsmykning af indridsede blade. I græsset nordøst
for kirken.
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Fig. 320. (†)Kirkegårdsmonument nr. 2a, o. 1759, med indskrift over vagtmester og
garnisonsauditør i fæstningen Johan Christian Rolff og hustru (jf. fig. 321) (s. 1177).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Churchyard monument no. 2a, c. 1759, with inscription, to principal officer and garrison prosecutor of the fortress Johan Christian Rolff and his
wife (cf. fig. 321).

(†)kirkegårdsmonumenter
1) (Fig. 319), formentlig o. 1750-1800, over ukendt.
Grå kalksten, 119×141,5 cm, stærkt slidt. Stenen er afbrækket foroven, og indskriften, med
fordybede versaler, er næsten helt udslidt. Langs
siderne er svage spor af dekorative bånd og nederst hjørnemedaljoner med blomstervaser på
hver side af et retkantet, forsænket felt. Indmuret
i kirkegårdsmuren som den femte fra øst.
2a) (Fig. 320), o. 1759,1015 over Iohann ( Johan)
Christian Rolff, vagtmester og garnisonsauditør i Fæstningen, og hustru (jf. nr. *2b).1016
Lys kalksten, 97×118 cm. Fragmentet er samhørende med nr. *2b og udgør stenens øverste del.
Fig. 321. *(†)Kirkegårdsmonument nr. 2b, o. 1759,
med indskrift over Henriette Bertrand (†1773) (jf. fig.
320) (s. 1178). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)
Churchyard monument no. 2b, c. 1759, with inscription, to
Henriette Bertrand (†1773) (cf. fig. 320).
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Indskriften er med fordybede versaler; nederst er
fligede bladornamenter. Fragmentet opbevares
siden 1975 på Nyborg Slot.
*3) (Fig. 322), 1773, over Niels Bre(dahl), (†7.
juli 1773, 79 år gammel).1018
Lys grå kalksten, 63×36 cm; fragment. Indskrift
med fordybede versaler; derover ses et par vinger
samt en stump af en fliget bladranke.
Stenen blev købt af kirken af forvalter Bredal
på Glorup og lagt på afdødes gravsted på kirkegården øst for kirken.1019 Fragmentet opbevares
siden 1975 på Nyborg Slot.
*4) (Fig. 323), o. 1784(?), over Peder Andersen Krøl, †17(84), og hustru(?), »frue Karen«, *i
Bog(…) (jf. †lukket stol nr. 10).1020

Fig. 322. *(†)Kirkegårdsmonument nr. 3, 1773, over
Niels Bredahl (†1773) (s. 1178). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Churchyard monument no. 3, 1773, to
Niels Bredahl (†1773).

Indskrift med fordybede versaler. I hjørnerne er
bladornamenter, og skriftfeltet er indsat i en bladværksrocaille, der foroven afsluttes af en stiliseret
krone, hvorfra vokser forskellige blomster. Stenen,
der oprindelig lå på ægteparrets gravsted på kirkegården, blev taget op af kirkens gulv 1900; formentlig har den været anvendt som gulvflise. Indmuret i kirkegårdsmuren som den ottende fra øst.
*2b) (Fig. 321), o. 1759, over [H]enriette
B[ertrand, †1773] (jf. nr. 2a). Indskriften afsluttes med en latinsk sentens, »Moestæ tres [filiæ
posuere] her Maior von [Ebell]« (opsat af deres
tre sørgende døtre (og?) hr. major von Ebel).1017
Lys kalksten, ca. 84×52 cm. Fragmentet, der er
sammensat af to dele, hører sammen med nr. 2a
og udgør et parti af stenens nedre venstre del.

Fig. 323. *(†)Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1784(?),
over Peder Andersen Krøl (†1784), og »frue Karen«
(s. 1178). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Churchyard monument no. 4, c. 1784(?), to Peder Andersen Krøl
(†1784), and “wife Karen”.

(†)kirkegårdsmonumenter

Fig. 324. *(†)Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1785, over gæstgiver Johan Christian Winhall
(†1785) og hustru Mette Maria Bach (†1787) (s. 1180). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
*(†)Churchyard monument no. 5, c. 1785, to the innkeeper Johan Christian Winhall (†1785) and his
wife Mette Maria Bach (†1787).
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Grå sandsten, 206×123 cm; samlet af tre fragmenter. Indskrift med fordybede versaler. Stenen
har kvartcirkulære hjørneindsnit i trepasrammer. Skriftfeltet, der udfylder næsten hele fladen,
indrammes af bladranker, der forneden samles i
et trebladet ornament, og over feltet svæver to
småengle med en krone, hvorfra udgår træer og
blomsterstande.
Fragmenterne opbevares på Nyborg Slot.
*5) (Fig. 324), o. 1785, over Iohan (Johan)
Christian Winhall, gæstgiver, *24. dec. 1706 i
Hassin[g i Iylland (Jylland)], †23. april 1785, og
hustru Mette Maria Bach, *1724 i Randers i Jylland, †28. aug. 1787.

Sortgrå kalksten, 174×101 cm; af stenen er
bevaret 20 fragmenter, kun øverste højre hjørne
samt et mindre parti midt på stenen mangler.
Stenen har omløbende ramme med tovsnoning,
afbrudt af hjørneornamenter i form af firpasformede, forsænkede felter med rosetter. Indskriften
med fordybede versaler er placeret på et forsænket skriftfelt, der udfylder næsten hele fladen.
Stenen, der stod i våbenhuset, blev bekostet
af enken og lagt på parrets gravsted på kirkegården øst for kirken.18 1871 blev den i brudstykker
henlagt som gulvflise i kirkens kælder ved varmeledningen.1021 Siden 1975 opbevaret på Nyborg Slot.

1181

kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr. Svendborg Amt s. 61-64.

ARKIVALIER
RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli. B 160. Indlæg
til registre og tegnelser samt henlagte sager. Tvede,
Frederik Vilhelm: Emneordnede arkivalier vedr. nybygnings-, ombygnings- og restaureringsarbejder 1852-91
(Tvede. Emneordn.ark.).
LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Fyns Bispearkiv: Kirkelige Regnskabsbøger 1552-56 (Bispeark.
Rgsk.). Fyns Stiftsøvrighedsarkiv: Nyborg Kirkes regnskaber 1809-1901 (Stiftsøvr.ark. Rgsk.). Kirkeinspektionsarkivet: Nyborg Kirkes regnskaber 1654-1910
(Kirkeinsp.ark. Rgsk.). – Bilag til kirkeregnskaber 174862, 1789-1811 (Kirkeinsp.ark. Bilag). – Indkomne breve
1665-1894 (Kirkeinsp.ark. Indk. breve). – Stolestaderegnskabsbog 1766-1862 (Kirkeinsp.ark. Stolestadebog).
– Kirkeprotokol 1862-1910 (Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.).
Pastoratsarkivet: Embedsbog 1650-64, 1795-1825, 18441932 (Pastoratsark. Embedsbog). – Diverse dokumenter
1698-1923 (Pastoratsark. Div. dok.). – Kirkeprotokol
for Hjulby Kirke 1871-1959 (Pastoratsark. Kirkeprot.).
Menighedsrådsarkivet: Kassebog 1908-23 (Menighedsrådsark. Kassebog). – Kirkeregnskabsbog 1911-45
(Menighedsrådsark. Rgsk.). – Sager vedr. kirken 18831961 (Menighedsrådsark. Sager vedr. kirken). Nyborg
Sogn: Protokol for gravsteder m.m. 1747-1901 (Nyborg
Sogn. Prot. for gravst.). Nyborg Sogn (topografica): Emneordnede sager 1271-1890. Nyborg Stads Spejl; Jacob
Lercke (Nyborg Stads Spejl). – Capitain Jacob B. Lerche:
Istandsættelse af familiegravsted i Nyborg Kirke 1705.
Fyn i almindelighed (topografica): Fyn i almindelighed
I og II emneordnet. 14. Gravskrifter i Nyborg Kirke
(Fyn i alm. Gravskrifter). Vedel Simonsens Samlinger:
Diverse samlinger 1800-58. 60. Arkæologiske optegnelser om Nordfyn. – 68. Topografiske samlinger. Den
kgl. Bygningsinspektør: Sager vedr. kirkebygninger på
Fyn 1896-1915 (KglBygnInsp. Kirker på Fyn).
NYBORG LOKALHISTORISKE ARKIV (NLA).
F. E. Crones Samlinger til Nyborgs Historie. A. Afdeling
1-11. B. Afdeling 12-30. C. Afdeling 31-50. Register
og Aarbog (Crone, Samlinger). – A 78. Nyborg By’s
historie. F. E. Crone 1-3. – A 78. From 1-2 (From). – A
122. Nyborg Kirke.

KIRKENS ARKIV. Synsprotokol 1959 ff. (Kirkens
Ark. Synsprot.).
KONGELIGE BIBLIOTEK (KB). Add. 300. 2°. C. W.
Eckersberg.
NATIONALMUSEET (NM). Notebøger. N. L. Høyen
IV, 19 (1858); VIII, 30 (1830). – V. Koch I, 11 (1890).
– Hans Stiesdal XVI, 62 (1954). Indberetninger mv.: F.
Uldall, udateret (1891?) (klokker). – T. Løgstrup 1911
(afskrift) (korgitter). – Ivar Hertzsprung 1897 (inventar og gravminder) (afskrift ved Chr. Axel Jensen). –
M. Mackeprang 1900 (gravsten). – Chr. Axel Jensen
(uden dato) (inventar og gravminder). – Chr. Axel
Jensen 1908 (epitafier). – Aug. Colding 1908-09 (bygning). – M. Mackeprang 1909 (kalkmalerier). – Chr.
Axel Jensen 1941 (kisteplader). – Marinus Andersen
1953 (bygning). – N. J. Termansen 1955 (inventar og
gravminder). – Erik Skov 1959 (Korsbrødregården).
– N. J. Termansen 1967 (inventar og gravminder). –
Marinus Andersen 1971 (bygning). – Mogens Larsen
1972 (korbuekrucifiks m.m.). – Usigneret og udateret
(inventar og gravminder).

TEGNINGER
RIGSARKIVET (RA). Forslag til alterudsmykning
ved O. Evens, o. 1870-71.
LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Plan og
opstalt af sprøjtehus ved murermester Trabolt 1800. –
Tegning af jerngitter til port i kirkegårdens nordside
ved jernstøber Prom 1844.
NYBORG LOKALHISTORISKE ARKIV (NLA).
Kirkens omgivelser m.m.: Plan ved Dines Lemming før
1782. – Udkast til omdannelse af Vor Frue Kirkegård
ved J. P. From 1833. – Kopi af Vedel Simonsens rids o.
1550 ved Fr. E. Crone (udateret). – Skitser af Latinskolens facader (usigneret) o. 1880. – Perspektivisk tegning af Korsbrødregårdens kælder ved Aug. Colding
(udateret). – Ti planer og snit af præstegården ved Peter
Koch 1946. Bygning: Plan, snit og opstalt ved Aug. Colding o. 1908. – Plan af kælder og fundamenter ved
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Marinus Andersen 1970. – To planer og opstalter af
kortrappe ved Marinus Andersen 1971. – Plan af kor,
gulv mv. ved Marinus Andersen 1971. – Plan og snit
af fyrkælder ved Marinus Andersen 1971. – Plan og
snit af trappe til orgelpulpitur ved Marinus Andersen
1972. – Snit og plan af trappe til kælder under koret
ved Marinus Andersen 1972. Inventar: Fem tegninger
af udsmykning til inventar ved C. A. Møller 185657. – Tegning af korskranke ved C. A. Møller 1857.
– Tre tegninger af panelværk i koret ved C. A. Møller
1856/57. – 11 tegninger af detaljer af inventar ved
C. A. Møller 1856/57. – Forslag til flytning af altertavle ved Aug. Colding o. 1908. – Forslag til orgel ved
Marinus Andersen 1966. – Skitse, plan og opstalt af
alterbord ved Marinus Andersen 1971. – To tegninger (plan, snit og opstalt) af knæfald og alterbord ved
Marinus Andersen 1972. – Ni tegninger af prædikestol
(plan, snit, opstalter, detaljer) og opgang ved Marinus
Andersen 1972. – Opmåling af lysekroner ved Marinus Andersen 1972. – Plan, snit og opstalt af opsætning
af træfigurer ved Marinus Andersen 1973. – Snit og
opstalt af salmebogshylde ved Marinus Andersen 1973.
– Seks tegninger vedr. ophængning af korbuekrucifiks ved Marinus Andersen 1976. Gravminder: Plan over
epitafiernes samt enkelte inventargenstandes placering
i kirken før 1870 ved Fr. E. Crone (udateret). – Skitser
og afskrifter af gravsten ved voldmester Jørgen Peter
From (før 1883). – Plan med gravsten m.m. ved Marinus Andersen 1971.
KIRKENS ARKIV. Planer af kirkegård og præstegård
m.m. (usigneret) o. 1750. – Tværsnit mod øst ved Aug.
Colding 1909.
KONGELIGE BIBLIOTEK (KB). Tre tegninger af
kirkens ydre ved Burman Becker 1855.
NATIONALMUSEET (NM). Kirkens omgivelser m.m.:
Snit af præstegårdens kælder ved Erik Schiødte 1898.
– Fem planer og snit af præstegården ved C. M. Smidt
1908. – Fem planer og opstalter af Korsbrødregården
ved Aug. Colding 1912. Bygning: Ni opmålinger ved
V. Tvede 1862. – Nyborg Kirke med omgivelser ved
V. Tvede 1862. – To projekter til restitution af Nyborg
Kirke ved V. Tvede (udateret). – Fem tegninger af
restaureringsprojekt ved V. Tvede 1868. – Plan ved V.
Tvede 1870. – Vindue ved V. Tvede 1870-71. – Østvinduer ved V. Tvede (udateret). – Ni opmålinger af
orgelpulpitur og tårn ved Aug. Colding 1908. – Spirets
konstruktion ved Poul Nielsen 1970. – Længdesnit ved
Marinus Andersen 1970. – Plan ved Marinus Andersen
1971. – Tværsnit i kor og skib ved Marinus Andersen
1971. – Opmåling af to ribbesten ved Morten Aaman
Sørensen 1971. – Tårn, snit og planer ved Marinus
Andersen 1976. – Kortrappe i nordre sideskib ved G.
Tang Kristensen 1982. Inventar: Møbleringsplan for

stolestader ved V. Tvede 1871. – Tegning af alterstage
ved Erik Schiødte 1872. – Forslag til opsætning af
gitter ved Aug. Colding 1908. – Tegning af kisteplade
1941. – Orgelpulpitur ved Marinus Andersen(?) 1970.
– Plan og inventarfortegnelse ved Marinus Andersen
1971. Gravminder: Plan med gravsten m.m. ved Marinus Andersen 1971.

LITTERATUR
Fr. Crone, »Epitafier i Nyborg Kirke«, PersHistT 1, 4,
1883, 33-49 og 257-76 (Crone, Epitafier). – Fr. Crone,
»Efterretninger om en del i Nyborg Kirke begravede
Personer«, PersHistT 1, 5, 1884, 319-35 og 1, 6, 1885,
97-117 (Crone, Efterretninger). – F. Crone, »Begravede
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alen mod vest, dvs. godt 34 m. Heraf optager stenhuset
og den ndf. omtalte forlængelse fra 1650 i alt ca. 28,5 m.
125
En tilsvarende nuancering af for- og bagside på et
hus kendes fra Jørgen Olufsens gård (Ellen Marsvins
hus) ved Østerå i Ålborg, jf. Hans Henrik Engqvist,
Aalborg Bindingsværk, 1968, 70-72. Sml. tillige præstegården.
126
Hans Henrik Engqvist, »Fra bygningsarkæologens
arbejdsmark«, Bygningsarkæologiske Studier 1999-2000,
76.
127
Ses på Poul Isac Grønvolds stik, 1749. KB. Frederik
V’s Atlas, 38, 7.
128
På Grønvolds stik, jf. note 127, ses karnaptårnet
tydeligt fra syd, men er her fejlagtigt anbragt syd for
Korsbrødregårdens vestgavl.
129
Et tagspor på det nordre hjørne af stenhusets vestgavl knytter sig formentlig også til denne tilbygning.
130
Købmand P. Klemme betaltes 200 rigsbankdaler i
afdrag af de 600 rigsbankdaler, han var blevet tilstået
i godtgørelse for at fjerne sin karnap, »der ved sin
Beliggenhed formenes at være skadelig for Kirken i
Ildsvaadetilfælde, og derhos er til Vansyn for Kirkens
Omgivelser«. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
131
Vilh. Lorenzen, Dominicus Baetiaz, en italiensk Renaissancebygmester i Danmark, 1938, 15. Sml. dog Christian Elling, »Hercules Midow og Dominicus Badiaz«,
ÅrbOldkHist 1938, 110-18.
132
Når den resterende del af forlængelsen ikke fik
kælder, kan dette skyldes hensynet til præstegårdens
bygninger på nabogrunden.
133
De velformede initialer »AC«, der ses indridset i
en teglsten i stenhusets vestgavl nær det nordre hjørne
og blot få skifter over jordsmon, kan med rimelighed
opfattes som restaureringsarkitektens signatur.
134
Dette har, for at bevare placering og højde af fløjens
tagryg, nødvendiggjort et asymmetrisk tag med relativt
flad hældning mod gården.
135
Som indledning til sin beskrivelse af Vor Frue Kirke
gengiver Crone en »Kopi af Vedel Simonsens Rids fra
120
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1550«, ‘til oplysning om den oprindelige grundfladeudstrækning af Vor Frue Kirke, latinskolen og det
gamle klokketårn’ (Crone, Samlinger A, 259) (fig. 27). På
grundplanen, der må formodes at være tegnet af Vedel
Simonsen (†1858) og vise kirken, som han mente, den
så ud o. 1550, er kirken gengivet med bl.a. en lille, halvcirkulær apsis i øst, tre udbygninger på sydsiden og en
på nordsiden samt en lille femsidet udbygning i vest.
Planen er siden gengivet i Løgstrup 1923, 11 og Nyborg
i 800 år II, 149. Det er imidlertid uvist, hvilket materiale (skriftlige eller mundtlige kilder) den er baseret på,
ligesom det heller ikke er lykkedes at finde originaltegningen blandt Vedel Simonsens efterladte materiale
(følgende er gennemgået: LAFyn. Vedel Simonsens Samlinger: Diverse Samlinger 1800-1858. 60. Arkæologiske
optegnelser om Nordfyn; 64-65. Topografi; 68. Topografiske samlinger; 71-72. Fyens Topografi).
Blandt Crones notater findes et læg mærket »Oplysning om, hvorledes mine i Nyborg Raadhusarkiv
opbevarede ”Samlinger til Nyborg Kjøbstads, Fæstnings, Slots og Lehns Historie” er bleven Udarbeidede«
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(NLA. A78. Nyborg By’s historie F. E. Crone 1). Heraf
fremgår, at Crone i 1854 erfarede, at Vedel Simonsen
havde samlet en del historiske oplysninger om købstadskirkerne på Fyn, som han ‘med største beredvillighed’ sendte ham til fri afbenyttelse. Materialet indeholdt
ikke meget om Nyborg Kirke, ‘men derimod ikke så få
oplysninger om det denne nærmest omgivende bygningskompleks, nemlig Korsbrødregård Kloster, præstegården, latinskolen og det gamle, mærkelige klokketårn,
som fordum fandtes nord for kirken’.Yderligere ledsagedes manuskriptet af »et Rids fra Aaret 1550, hvilket
udviste ikke alene Kirkens oprindelige Grundplan med
dens Korsudbygninger og senere tilbyggede Kapeller, men ogsaa tydeliggjorde Latinskolens og Klokketaarnets Beliggenhed i Forhold saavel til Kirken som
til hinanden indbyrdes« (jf. også Crone, Samlinger A,
Forord, hvor det ledsagende rids dog ikke nævnes).
136
FySaml, 7, 306.
137
LAFyn. Bispeark. Rgsk.
138
Beskrivelsen bygger i vid udstrækning på Fr. E.
Crones redegørelse, Crone, Samlinger B, 161-69, der

Fig. 326. Langhusets 2. nordre pille fra øst efter frilægning af projekteret hjørnestav (s.
896), set mod øst. Foto Morten Aaman Sørensen 1971. I NM. – Second northern pier of
the nave from the east after exposure of a projected corner fillet, looking east.
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Fig. 327. Skibets nordre højkirkemur set fra sideskibsloftet mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Northern nave
wall seen from the side-aisle ceiling towards the west.
ifølge egne angivelser havde sine oplysninger fra konduktør Peter Christian Nielsen.
139
Udformningen udviser lighed med de hemmelighedsskakte (toiletafløb), der kendes fra en række bygninger fra 15- og 1600-tallet.
140
Kjeld Borch Vesth, »Præstegade 23, Kalundborg«.
Bygningsarkæologiske Studier 1995, 45-55; sml. Hans
Krongaard Kristensen, »Planløsninger i byernes stenhuse«, Bolig og familie i Danmarks Middelalder, Århus
2003, 172; Sven Rosborn, »Kompagnihuset i Malmö«,
Malmö Fynd 1, Malmø 1973; vedrørende Kalentegården henvises til opmåling ved E. Schiødte i NM. Uden
at vi fra kilderne har kendskab til noget gildehus ved
kirken i Nyborg, kunne husets udformning antyde en
sådan anvendelse.
141
Tilsvarende overhvælvede kælderrum kendes f.eks.
fra Overgade i Odense (jf. s. 866).
142
SuhmSaml I, 1, 72-75.
143
DaAtlas VI, 771. Han anfører Johan Friis som velgører, om ikke stifter, DaAtlas III, 523.
144
Anders Faaborg Mülertz, Historiske Efterretninger om
Nyborg latinske Skole i ældre og nyere Tider, Odense 1821,
1.

145

Mülertz (note 144), 3.
Løgstrup 1923, 7.
147
Nyborg i 800 år II, 50.
148
Dronning Christines hofholdningsregnskaber, William
Christensen (udg.), Kbh. 1904, 87; jf. Nyborg i 800 år
I, 97.
149
Derudover fra 1554, idet ‘Hr. Niels, sognepræst i
Vindinge og vikar til Skt. Nikolajs Alter i Vor Frue
Kapel, hvilket alter Johan Friis til Hesselager har jus
patronatus til, er død, og tjenesten ved alteret er nedlagt. Indtægten til alteret (nemlig den visse rente af
4 gårde) skal fra nu af bruges til skolemesterens og
lokaternes ophold i Nyborg og Svendborg, således at
skolemester og lokater i Nyborg får de 2 gårde (en i
Vindinge Sogn og en i Sulkendrup)’.Vinding Herred.
Præster og Degne i ÆldDaArkReg V, 2, 1107 f.
146

Fig. 328. Spor i skibets nordre højkirkemur efter midtskibets nedbrudte østgavl, set fra sideskibsloftet mod
nordøst (s. 881). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Traces
in the northern nave wall of the broken-down east gable of
the nave, seen from the side-aisle ceiling looking north east.
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150

DaAtlas III, 523.
Kronens Skøder I, 47 f.; DaKirkelove I, 419 og 423.
152
‘Skolemesteren og begge hørere i skolen i Nyborg
har berettet, at deres forgængere tidligere har haft
deres underhold på slottet, men efter slottets bortforlening … faldt dette bort, og de har siden haft deres
underhold hos borgerne, hos den ene efter den anden,
hvorover borgerne formedelst armod og anden daglig
besværing bliver mere og mere »overtrædige«; de har
derfor anmodet kongen om at træffe en bestemt ordning med hensyn til deres underhold. For at få dueligere personer til skolen er kongen også gået ind derpå
og befaler ham (Laurids Brockenhuus) at udse enten
ikke bortforlenede krontiender eller anden kronens
rente, som kongen kan henlægge til skolemesterens
og hørerens underholdning, og sende kongen besked
derom’. KancBrevb 10. nov. 1586.
153
KancBrevb 8. juni 1587; »Præsten Christiern Bruns
Optegnelser især fra Aarene 1572 til 1591«, Holger Fr.
Rørdam (udg.), FySaml 7, 1878, 288.
154
Jacob Madsen 91 ff.
155
DaAtlas VI, 771; Mülertz (note 144), 8.
156
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger B, 388
f.
157
Crone, Samlinger B, 379 f.
158
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Kirkeprot.
159
Crone, Samlinger A, 117 og 274; B, 109 og 386.
160
LAFyn. Nyborg byfoged. Justitsprotokol 1666-68.
161
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ifølge Crone, Samlinger B, 169, blev stenhuset nedrevet til kælderniveau. Af
kælderen fjernedes hvælvene og det øverste af midterpillen.
162
Løgstrup 1925, 48 ff.
163
Eksempelvis 1732/1733, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
151

Fig. 329. Korets nordvestre halvpille efter frilægning af
de nederste skifter (s. 911), set mod vest. Foto Marius
Andersen 1971. – Pillar in northside of chancel after exposure of the lowest courses, looking west.

164

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Tegning og regnskab
findes i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag 1794-1800.
165
1871/1872 er sprøjtehuset beskrevet således: ‘er nu
nedrevet pga. kirkens restauration. Og bliver derfor
snarest opført et andet sprøjtehus, da sprøjten foreløbig
med tilbehør står i en udfaldsport af fæstningsvolden
ved slottet’. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Murermester
P. Pedersen blev betalt 48 rigsdaler for nedbrydning
af sprøjtehuset og afrensning af 16.000 mursten, jf.
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
166
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
167
J.nr. NM 44/72.
168
1908 blev fundamentet til sideskibenes østgavle
påvist, men det vides ikke, om det var lineært. Løgstrup
1923, 7; Nyborg Vor Frue 1388-1988, 9.
169
Skibets øvrige ydermure er alle ca. 1 m tykke.
170
De fremspringende, behuggede murpartier på skibets nedrevne østgavl er da også tidligere blevet opfattet
som stræbepiller, jf. Nyborg Vor Frue 1388-1988, 9-10.
171
Crone, Samlinger A, 259, 264. At Aug. Colding fandt
fundamenter efter skibets østgavl, fremgår alene af Løgstrup 1923, 7.
172
Halvcirkulære apsider har ingen naturlig plads i
hjemlig gotisk bygningskunst, hvor dette bygningsafsnit blev erstattet af kantede korpolygoner, eksempelvis Næstved Skt. Peder (DK Præstø 74 ff.). Således
har heller ikke en eneste af Danmarks mange gotiske
købstadskirker korrunding.
173
At den afhuggede bomende må være indsat under
opmuringen, skal ses i lyset af, at hullet, hvori den
sidder, er placeret ud for et primært sideskibshvælv,
der først har kunnet rejses efter stilladsets nedtagning.
En dendrokronologisk undersøgelse af stilladsbommen
gav intet resultat (Hylleberg Eriksen nr. 82).
174
En oprindelig pille med tilsvarende placering mod
syd fandtes ikke 1862, men kan da være fjernet (fig. 36a).
175
På planen fig. 36a angiver farvesignaturen tilmed, at
flere af de omtalte murfremspring indvendig i †tilbygningerne var samtidige med sideskibenes ydermure. Da
planens fasesignaturer er behæftet med flere konkrete
fejl, må denne iagttagelse dog tages med forbehold.
176
Yderligere havde denne pille, der også eksisterede
1855, 1862 ikke aftrappet front som den formodede
oprindelige pille på skibets nordvesthjørne (fig. 36e, 62).
177
Partier af sideskibenes murkroner er over loftet
synlige ud for korsarmene. Murværket er her stærkt
omsat, og oprindelige gesimser forsvundet (fig. 61).
178
Stikket, der blev konstateret i gavlens inderside,
fremgår af et snit igennem skibet, udført af arkitekt
Marinus Andersen 1976, i NM.
179
Crone, Samlinger A, 264.
180
Om også halvpillens oprindelige sokkel blev fremdraget 1908-10, vides ikke.
181
Blændingerne fremstilles 1862 med retkantet profil
hvilket antyder, at trekvartrundstaven blev opsat under
restaureringen 1870-71 (fig. 36g). Nøjagtigheden i
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Fig. 330. Oversiden af hvælv over 2. vægblænding fra øst i korets søndre sideskib, set
fra loftet mod sydvest (s. 909-11). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Upper surface of vault
above 2nd wall recess from east in southern side-aisle of chancel, seen from the ceiling towards
the south west.
denne gengivelse må dog tages medbehold, da det ville
medføre, at blændingerne har været omsat to gange
med blot få årtiers mellemrum.
182
Løgstrup 1923, 20-21 (fig. 36a, i).
183
Kun søndre sideskibs nordøstre hjørne og nordre
sideskibs ydermur, mellem 5. og 6. fag fra øst, mangler
konsollen, der dog kan være nedtaget. Hertil kommer
to nyere konsoller, dels i søndre sideskibs ydermur,

mellem 5. og 6. fag fra øst, dels i nordre sideskibs sydøsthjørne.
184
Talrige eksempler i Anton Legner (red.), Die Parler
und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter
den Luxenburgern, 1-5, Köln 1978.
185
Horst Appuhn, Einführung in die Ikonographie der
mittelalterlichen Kunst in Deutschland, Darmstadt 1979,
123-26.
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På Fåborg Helligåndskirkes korstole sidder hovederne på vangerne (DK Svendborg 712-17).
187
Ingrid Lunnan Nødseth, »Reframing the margins:
marginalised sculpture on Gothic Cathedrals«, Collegium Medievale 26, 2013, 3-26 (med fyldige henvisninger). Gode eksempler fra o. 1400 i Legner (note
184). Nævnes kan hovedrækkerne i Ulmer Münster
(1, 331-33) og i Skt. Veits-domkirken i Prag (2, 65563), hvor en del hoveder opfattes som rigtige portrætter. Her er de dog anbragt i triforierne.
188
Her er et dronningehoved foreslået som et portræt
af dronning Margrethe I.
189
Opstalten fig. 36e fra 1862 gengiver en stræbepille
på korets sydøsthjørne, men da pillen blot er udført
med løs blyant, må den ses som en skitse, udført i tilknytning til den forestående restaurering (s. 929).
190
Kælderdøren eksisterede ikke i 1830’erne (fig. 51).
191
Blændingen på Holbæk †Dominikanerklosterkirke
dateres til 1450-1500 (DK Holbæk 2843), men skal
i lyset af den beslægtede dekoration på Nyborg Vor
Frues kor måske henlægges til 1400-tallets første del.
192
Løgstrup 1923, 26-28.
193
At det spinkle tårns overdel flere gange er blæst ned
må afvises, eksempelvis Løgstrup 1923, 26. De omtalte
skader har formentlig kun været rettet mod spirkonstruktionen.
194
Afblændingen af vinduets nedre del, der fremgår
1862, var ikke etableret i 1830’erne (fig. 51).
195
Sideskibsblændingernes profilerede kanter er kun
dækket af et tyndt kalklag, der angiver, at de tidligere
stod blanke.
196
Ved en blotlægning i 1971-72 af pillernes nederste
partier, der før 1862 blev skjult ved en gulvforhøjelse,
kunne det konstateres, at der heller ikke herunder var
rester af sokler.
197
Beckett, DaKunst II, 24-25. Skibet er tidligere
blevet dateret til 1388 og tilskrevet Margrethe I. Kirken
omtales første gang 1405, men har da også kun været få
årtier gammel (jf. s. 836).
198
Hugo Johannsen & Claus M. Smidt, Danmarks arkitektur. Kirkens huse, Kbh. 1981, 80-81.
199
Kjeld de Fine Licht, »Øresundsmotiver«, NMArb
1976, 38-39.
200
Hans Josef Böker, Die mittelalterliche Backsteinarchitektur Norddeutschlands, Darmstadt 1988, 246-48.
201
Die Kunstdenkmäler der Stadt Schlesvig. Der Dom
und der ehemalige Dombezirk II, Dietrich Ellger (udg.),
München/Berlin 1966, 110 ff., 207 ff.
202
En oprindelig †korsarm ud for skibets 2. fag fra
øst, der indgik i både nordre og søndre †tilbygning,
var jf. Løgstrup 1923, 7, 11, samtidig med skibet. Mod
syd kan dette ikke bekræftes i de levnede partier, men
mod nord kan det fastslås, at †korsarmen er sekundær i
forhold til langhuset (s. 918). Da begge †korsarme har
haft hjørnerne markeret af diagonalt placerede stræbepiller, kan der argumenteres for, at de repræsenterer de

ældste partier i de to †tilbygninger. Dette træk forekommer dog langt op i senmiddelalderen, bl.a. i Assens
Vor Frues nordre korsarm fra 1400-tallets anden del,
og det må i dateringssammenhænge håndteres med
forsigtighed (DK Odense 2435).
203
DaAtlas VI, 767; jf. også Crone, Samlinger A, 269, der
henviser til befalinger fra Christian III 1554 og 1555.
De pågældende har ikke kunnet lokaliseres.
204
Den østligste arkade stod 1862 med behuggede
vanger, muligvis udført i forbindelse med etablering af
et gitter (fig. 36h).
205
Enkelte pillers manglende falsning må tillægges
ommuringer og behugninger (fig. 36a).
206
På den øverste del af nordre sideskibs facade, der ses
fra loftet af korsarmen, ses behugning efter den ældre
†korsarms nedtagne vestre sidemur, der tydeligvis var
indhugget i langhuset (fig. 61).
207
Eksempelvis er den store Mariakirke og Skt. Katharina Kirke i Gdansk begge dækket af parallelle sadeltage. Willi Drost, Kunstdenkmäler der Stadt Danzig 2.
Sankt Katharinen in Danzig, Stuttgart 1958, 11-12; Carl
von Lorck, Dome, Kirchen und Klöster in Ost- und Westpreussen, Frankfurt 1963, 42-43; Erich Keyser, Die Baugeschichte der Stadt Danzig, Köln 1972, 244.
208
At hvælv kan sammenføjes med sekundære gjordbuer, ses eksempelvis i langhuset, hvor dette må have
været tilfældet i overgangen mellem kor og skib.
209
Ribbestenene er meget vel fundet under udvidelsen
af fyrkælderen i korets nordre sideskib (s. 927), umiddelbart ud for den nordre †tilbygnings østre afsnit.
210
DaAtlas VI, 767; LAFyn. Nyborg Stads Spejl II. På
tårnets nordside danner murankre endvidere årstallet
»1581«, der også kunne læses 1755, jf. KB. Kallske saml
377. 4°. Ankrene er udeladt på tegningsmateriale fra
1862 (fig. 36c). At tårnet, jf. PræsteindbWorm 133, har
haft en spinklere forgænger, kan ikke bekræftes.
211
Christiern Bruns Optegnelser (note 153) 262.
212
KancBrevb 31. jan. 1582.
213
1862 gengives de østre ribber med stærkt uregel-

Fig. 331. Ribbesten 1:10. 1. Ribbeprofil i kor og skib
(s. 895, 911). 2-3. To løsfundne ribbesten, formentlig
fundet i koret(s. 919). Målt af Morten Aaman Sørensen 1971 og Thomas Bertelsen 2014, tegnet af Thomas
Bertelsen 2014. – Rib bricks 1:10. 1. Rib profile in chancel
and nave. 2-3.Two stray rib brick finds, presumably from the
chancel.
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221

Fig. 332. Rester af nedbrudt hvælv med halvstensribber i tårnrummets nordvesthjørne (s. 920). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Remains of broken-down vault
with half-brick ribbing in north west corner of tower interior.
mæssig placering. Dette må tillægges, at trappehuset i
tårnrummets nordøsthjørne forhindrede, at en hvælvribbe kunne føres hertil (fig. 36a).
214
Thomas Bertelsen, »Værkstedstradition, mestertradition og bygherre«, hikuin 30, 2005, 7-24.
215
Kirken var endnu kullet 1589, jf. Jacob Madsen 179,
men vurderet ud fra arkitekturen kan tårnet ikke være
meget yngre.
216
Jf. fig. 86 eksisterede bænkene ikke i slutningen af
1700-tallet.
217
Tidligere er trappehuset henført til skibet, på hvis
vestfacade det ville have sprunget frem som en femkantet udbygning, jf. Crone, Samlinger A, 264; Løgstrup
1923, 11. Trods tykke pudslag, der slører trappehusets
sammenstød med tårn og skib, må dette imidlertid afvises, da begge oprindelige døre i skibets vestgavl tydeligvis er sekundære gennembrydninger (fig. 67-68).
218
Om gulvet da bestod af et bjælkelag eller en opfyldning af hvælvlommerne vides ikke (fig. 36f).
219
Også 1862 var det nedre vindue blændet (fig. 36d,
f). Cirkelgluggen blev udeladt i restaureringsforslaget
1868 (fig. 74b).
220
Cirkelgluggen gengives hverken 1855 eller 1862
(fig. 36d, 63).

Således var glamhullerne ikke tvillingedelte 1862
(fig. 36c-f).
222
Denne antagelse bygger på V. Tvedes restaureringsforslag fra 1868, som dog ikke nødvendigvis blev fulgt
på dette punkt (fig. 74a).
223
Kirkens Ark. Synsprot.; NM. Opmålinger ved Marinus Andersen 1971.
224
RA. DaKanc. H44. Journaler 1804-48 (19. jan. 1833).
225
Crone, Samlinger A, 282; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
226
Fragmenter af maskerne er henlagt dels på loftet af
søndre sideskib, dels i tårnets mellemste mellemstokværk.
227
Crone, Samlinger A, 296.
228
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.; NM. Indb. ved
Aug. Colding 1908-09.
229
NM. Indb. ved Marinus Andersen 1953 og 1971.
230
NM. Indb. ved Marinus Andersen 1971.
231
Forslag til ny trappe udført af arkitekt G. Tang Kristensen 1982, i NM.
232
Den påviste brolægning kendes alene fra fotografier i NM. Stenbroen har ikke nødvendigvis udgjort
en trædeflade, men kan have dannet underlag for et
mørtelgulv.
233
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog; Svend Larsen,
Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede,
Odense 1965, I, 202 f.
234
1870 havde trappen fire stentrin. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
235
Under langhusets hævede gulv (jf. s. 893) vil
udstrækningen af det forhøjede middelalderlige kor
utvivlsomt fremgå af spor på piller og vægge.
236
LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirken.

Fig. 333. Fragmenter af ansigtskonsoller af gips, opsat
i skibets midtskibet 1871-72. Nu opbevaret i tårnets
mellemste mellemstokværk (s. 932). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Fragments of face brackets of plaster set up in
the central aisle of the nave in 1871-72. Now stored on the
midmost floor of the tower.
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Fig. 334a-h. Mørtelrelieffer på nordre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the
ceiling of the northern side-aisle.
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Fig. 335a-h. Mørtelrelieffer på søndre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the
ceiling of the southern side-aisle.
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Fig. 335i-n. Mørtelrelieffer på søndre sideskibs loft (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar reliefs on the
ceiling of the southern side-aisle.
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237

Jacob Madsen 92. DaAtlas VI, 767, anfører årstallet
1588.
238
DaAtlas VI, 767; LAFyn. Nyborg Stads Spejl II.
239
Under istandsættelsen 1748 omtales også tegl på
den søndre †tilbygning foruden bly på langhuset.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
240
KB. Kallske saml 377. 4°.
241
Ifølge Crone, Samlinger A, 295.
242
En jernstang, der opbevares i Østfyns Museer, er
tidligere henført til den vindfløj, der blev opsat 187071. Dette kan ikke bekræftes.
243
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 288.
244
Kirkens Ark. Synsprot.
245
NM. Indb. ved M. Mackeprang 1909.
246
Motivet er tidligere tolket som visende Kvinderne
ved graven.
247
Motivet er tidligere tolket som visende Nedfarten
til dødsriget.
248
NM.
249
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 12.
250
Nyborg i 800 år I, 108 f. Korset, der kun kendes
fra denne omtale, kan måske sættes i forbindelse med
†Skt. Andreas’ Alter (s. 841).
251
Kong Christian VIII’s dagbøger og optegnelser, Albert
Fabritius m.fl. (udg.), II, 1, Kbh. 1973, 32.
252
LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
NM.
253
LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Løgstrup 1923, 39.
254
Glarmester Borring modtog en betaling på 156
rigsdaler for at indsætte koloreret glas og ‘mønsterglas’ i
vinduet. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Jf. også Crone, Samlinger A, 287.
255
Donationerne, der ikke ses i kirkens regnskaber,
omtales i Crone, Samlinger.
256
Der kendes adskillige eksempler på glasmalerier,
skænket af adelige og prydet med indskrifter eller
våbenskjolde, således bl.a. i Svendborg Skt. Jørgens
1594 (s. 421), Slangerup o. 1600 (heraf mindst ét borgerligt) (DK Frborg 2044), Assens Vor Frue (udateret)
(DK Odense 2514) og Kolding Skt. Nikolaj 1637
(DK Vejle 658), samt på vinduer prydet med by- eller
rigsvåbener, bl.a. i Ribe Skt. Katrine 1588 (DK Ribe
730), Helsingør Skt. Olai (omtalt 1588 ff., ‘det skotske
våben’) (DK Frborg 112) og Vejle Skt. Nikolaj (omtalt
1612, ‘kongens våben’) (DK Vejle 114).
257
Crone, Samlinger A, 275 f. og 283 anfører, at der
var tale om egetræsvinduer med blyindfattede ruder,
som kasseredes ved restaureringen 1833-35. I Århus
Domkirkes regnskaber nævnes 1697 en række borgere, der skænkede vinduer i sideskibene og vestvinduet; disse synes ikke at have været tilknyttet
begravelser og menes at have været af klart glas, jf.
DK Århus 347.
258
LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825.
259
Crone, Efterretninger 97 (nr. 69); samme, Samlinger C,
155.

Fig. 336. Mørtelrelief i tårnets mellemste mellemstokværk (s. 934). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Mortar
relief in the tower.
260

Crone, Efterretninger 100 (nr. 76); samme, Samlinger
A, 188.
261
Crone, Samlinger A, 136.
262
Crone, Efterretninger 98 (nr. 72); samme, Samlinger
A, 132.
263
Crone, Samlinger C, 251.
264
Crone, Samlinger A, 442.
265
Crone, Samlinger A, 187.
266
Crone, Samlinger A, 133 f.
267
Crone, Epitafier 268 (nr. 24); samme, Samlinger B,
365 f.
268
Christian Molbech, Fragmenter af en Dagbog skreven
paa en Reise i Danmark 1813, Kbh. 1815, 61.
269
Kong Christian VIII’s dagbøger (note 251), 32. Begge
udsagn relaterer sig selvfølgelig også og måske navnlig
til rumbelysningen.
270
Al forgyldning skulle udføres med uægte guld, det
såkaldte metalguld, der angiveligt var ‘lige så smukt og
bestandigt som ægte guld’, langt billigere end dette
og i øvrigt anvendt til dekoration i såvel de kongelige gemakker som i Slotskirken i København. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Hvidmaling med forgyldte
detaljer var typisk for perioden, jf. Karin Vestergaard
Kristiansen, Dansk kirkeinventars farvehistorie. En kronologisk og kontekstuel undersøgelse med Nationalmuseets
Antikvarisk-Topografiske Arkiv som indsamlingskilde (ph.d.
afhandling), 2014, 329 ff., 445 og 588. I 1840’erne
nævnes gentagne gange, at paneler og lister males med
perlefarve, dvs. lys grå, jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
271
‘Tanken ved hele dette foretagende (d.e. restaure-
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ringen 1858) synes at have været at sammenhobe en
mængde effekt i koret ved hjælp af rig forgyldning og
mange brogede farver’; Crone, Samlinger A, 287. Crone
var siden yderst kritisk over for den måde, man havde
forvaltet kirkens midler på ved den pågældende restaurering: ‘I stedet for 1858 at tage kraftig fat på kirkens
gennemgribende restauration, fyldte man den med flitterstads for mange tusinde rigsdaler og lod dens brøstfældigheder skøtte sig selv’; Crone, Samlinger A, 290.
272
Egetræsådring, evt. kombineret med forgyldning,
var særdeles udbredt i anden halvdel af 1800-tallet, jf.
Vestergaard Kristiansen (note 270), 388 ff., 445 og 588.
273
LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1650-64. Bogen,
der er indbundet i et 1800-tals bind og indledes med et
notat fra 1863 om, at indholdet må hidrøre fra Nyborg
Rådstuearkiv, indeholder ud over inventariet afskrifter
af en række dokumenter fra 15- og 1600-tallet vedrørende kirken og de tilknyttede embeder og besiddelser,
en memorial angående kirken fra 1650 samt enkelte
afskrifter af sager om lejermål og manglende skattebetaling m.m.
274
Kirkeinspektionsregnskaber mangler for regnskabsårene 1662-64, 1712-15, 1717-18, 1720-27, 1729-31,
1735-37, 1739, 1741 og 1792; LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. Bilag til samme er bevaret for regnskabsårene
1748-61 samt 1789-1810; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
Stiftsøvrighedsregnskaberne dækker årene 1809-1900;
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
275
Biskop Jacob Madsens visitatsbog med optegnelser fra hans visitatsrejser i årene 1588-1604, der ofte
rummer de tidligst kendte beskrivelser af kirkerne, er
yderst kortfattet, hvad angår Nyborg Kirke, idet det blot
er noteret, at kirken har et nyt tårn med spir, og at der
ud over højalteret findes to sidealtre, som skal nedbrydes.
Jacob Madsen 92. Præsteindberetningen til Ole Worm
1623/25 (usigneret) giver oplysninger om selve kirkebygningen og noterer antallet af altre (14), men omtaler
derudover kun klokkerne samt vistnok en †lysekrone;
PræsteindbWorm 132 f.Tilsvarende er præsteindberetningen 1755, forfattet af sognepræst Peder Schonning, tavs
om inventaret på nær klokkerne; KB. Kallske saml 377.
4°; det samme gælder HofmFund V (1760). Heller ikke
Resen, Fyn (o. 1685) giver oplysninger om inventaret.
276
LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825; DaAtlas VI, 766 ff. I sin indberetning til Oldsagskommissionen, dateret 1809, fandt sognepræst Christopher
Nyholm intet af interesse i kirken, mens tårnet og
klokkerne ikke havde kunnet undersøges, ‘da det
stedse er og vil så længe krigen varer blive et udkig for
matroserne’; Præsteindb 1807, 230 f. Enkelte oplysninger om inventaret er at finde i Høyens indberetning
fra begyndelsen af 1830’erne (i NM), mens kirkens
ældste synsprotokol med oplysninger om perioden
1862-1910 indledes med en beskrivelse af selve kirkebygningen, men tier om dens indretning; LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.

Dines Lemming (jf. †lukket stol nr. 8, †gravsten
nr. 64, †muret begravelse nr. 6 med †kisteplade nr.
2) gjorde i perioden 1743-82 tjeneste i Nyborg, og
planen er formentlig udfærdiget i periodens senere
del. Se Bjørn Westerbeek Dahl, Vor Kongelige Fæstning
Nyborg, Kolding 1995, 71; samme takkes for identifikation af tegneren.
278
Fr. E. Crone indsamlede gennem næsten 40 år et
omfattende materiale til Nyborgs historie. 1887 vedtog
byrådet at betale ham 700 kr. for en samlet afskrift af
materialet, der skulle foranstaltes udført af kommunen
under Crones eget tilsyn, jf. Uddrag af Nyborg Byraads
Forhandlinger i 1887, Nyborg 1887, 28 f. Afskriften blev
udført samme år af to forskellige skrivere og består af
fire håndskrevne, læderindbundne bind. 9. jan. 1888
afleverede Crone de fire bind, jf. Nyborg Avis. Gamle
Aargange, Niels Egebjerg (udg.), 2, 1880-1900, Nyborg
1935, og senere i samme måned udbetalte byrådet et
gratiale til de skrivere, der havde udført afskriften, jf.
Uddrag af Nyborg Byraads Forhandlinger i 1888, Nyborg
1888, 21. De fire bind, betegnet F. E. Crones Samlinger
til Nyborgs Historie, opbevares i Nyborg Lokalhistoriske
Arkiv (med undertitlerne A. Afdeling 1-11; B. Afdeling
12-30; C. Afdeling 31-50; Register og Aarbog. Afsnittet om Vor Frue Kirke findes i protokol A, s. 259-434);
en fotokopieret brugskopi findes på arkivets læsesal. I
nærværende arbejde henvises til denne udgave. Endvidere findes der på Nyborg Bibliotek en afskrift af bind
A-C, udført af premierløjtnant K. S. Kofoed-Hansen
1911-13. I Nyborg Lokalhistoriske Arkiv findes endvidere tre arkivkasser mærket A78. Nyborg By’s historie.
F. E. Crone 1-3. Kasse 1 indeholder blandet materiale,
bl.a. enkelte tegninger, Crones korrespondance med
J. G. Burman Becker 1863-80, forarbejder til registre
udført af Crone samt et læg mærket »Oplysning om,
hvorledes mine i Nyborg Raadhusarkiv opbevarede
”Samlinger til Nyborg Kjøbstads, Fæstnings, Slots og
Lehns Historie” er bleven Udarbeidede« m.m. (jf. også
note 135). Kasse 2 indeholder Crones notater; de er
mærket med sidetal og svarer til indholdet i afskriften.
Kasse 3 indeholder bl.a. materiale af personalhistorisk
karakter vedr. Fr. E. Crone og hans slægt.
279
For en bedømmelse af Crones værk, se også Henning Henningsens artikel i Nyborg Social-Demokrat 27.
nov. 1944.
280
25. jan. 1823 betalte kirken 50 rigsbankdaler til
stiftsbygningskonduktør Hanck for hans udkast til
korets forandring. Tegningerne synes ikke bevaret.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Jf. også
LAFyn. Fyns Guvernementsarkiv. Diverse dokumenter
(»I Aar 1822 er Choret betydelig forskiønnet og tildeels nyt opbygget«). Nyindretningen kan måske have
været inspireret af en kirkelig reformbevægelse, der
vandt frem fra slutningen af 1700-tallet med ønsket
om at rense ud i kirkernes inventar og vende tilbage
til en enklere indretning som i de oldkristne kirker. Jf.
277

noter

Birgitte Bøggild Johannsen i Ebbe Nyborg og Birgitte
Bøggild Johannsen, »Herregård og kirke«, Herregården.
Menneske – samfund – landskab – bygninger, John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen (red.), 3, Danmark
2005, 278 ff.
281
I august 1832 blev J. P. Jacobsen anmodet om i forening
med Kirkeinspektionen at udarbejde ‘forslag, tegning og
overslag til kirkens længe påtænkte gennemgribende
istandsættelse og forskønnelse’, og den følgende måned
blev tømrer Frikke betalt for at opmåle kirken for ‘den
fremmede bygmester’. Prins Christian Frederik (Christian VIII) ytrede senere sin tilfredshed med tegningerne.
1834 modtog Jacobsen 400 rigsbankdaler for ‘tegning,
beregning og opmåling’, samt for at lede arbejdets gang
under den indvendige hovedreparation og forskønnelse.
Tegningerne synes ikke bevaret. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.; Indk. breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1831 havde J. P.
Jacobsen udarbejdet et omfattende restaureringsprojekt
til Vor Frue Kirke i Assens, som kun delvist blev realiseret (DK Odense 2484 ff. og 2534).
282
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Om de omfattende
arbejder vidner i dag kun de fire altermalerier, der er
ophængt i organistværelset (s. 960).
283
1857-58 modtog C. A. Møller betaling for tegninger
til og tilsyn med lighusets opførelse og kirkens indre forskønnelse (jf. s. 878). LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Der er bevaret otte tegninger, signeret C.
Møller eller ‘C. M.’ og dateret 1856-57, til inventarudsmykninger i nygotisk stil (fig. 97, 130-31, 145, 150-51,
153 og 155). C. A. Møller forestod også restaureringer i
Odense Vor Frue 1851-52 (DK Odense 1071), i Assens
Vor Frue (DK Odense 2488 ff., 2505 og 2543) og i Helligåndskirken i Faaborg (s. 666 og 680) (begge 1857-58).
284
Anledningen til arbejderne var et pålæg fra provstesynet om, at hele kirkens træværk skulle opmales. Kirkeinspektionen besluttede da at »benytte denne Leilighed til
at lade foretage ved Kirkens Indre større Forandringer,
som maatte væsentlig kunne bidrage til Forskønnelse,
og som stemte med Kirkens Stiil, saasom ved Altertavlens Ramme, Orgelets Indfatning, Stolene, Kirkedøren
m.v., til hvilke Forandringer Bygningsinspecteur Møller
i Odense har leveret Tegninger og Overslag«. RA. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 1. kontor. Journalsager H 1590 (1856); J 604 (1857).
285
Bl.a. solgtes fire ‘rammeforsiringer’ (udskårne billedskærerarbejder af træ) og otte forgyldte forsiringer,
formentlig stammende fra renoveringen 1858.
286
Aug. Colding udarbejdede 1908 en række tegninger samt forslag til reparation af kirken; LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.
287
Skrivelser fra Aug. Colding 10. juni og 29. aug. 1909
(i NM); LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
288
1835 indkøbtes pergament til ‘inskription at nedlægge i alterfoden’. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
289
I september 1834 betalte kirken for at få flyttet sten
fra alteret. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
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Snedkermester Brøtterup leverede således ‘et alterbord’ sammen med altertavlen, jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark.
Rgsk. Beklædningen kan have været erstatning for en
ældre, som ikke kendes.
291
Jacob Madsen 92 omtaler højalteret.
292
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; DaAtlas VI, 767.
293
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Oplysningen om
våbenskjoldene findes i Crone, Samlinger A, 304. Antagelig var der tale om applikationer, fæstnet til klædet;
ægtemandens var med tre lærker, hustruens med en
gren med blade. Skjoldene blev siden solgt til en
borger, som forærede dem til Crone.
294
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Kirkeprot.; Stiftsøvr.ark.
Rgsk.
295
‘Henlagt af et fortiet Guds barn’. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
296
Ifølge traditionen skal tæppet være udført efter et
tæppe i Viborg Domkirke, tegnet af Joakim Skovgaard,
jf. Løgstrup 1923, 38; Nyborg Vor Frue 1388-1988, 45
f. Skovgaard Museet i Viborg oplyser, at der ikke har
været et tilsvarende tæppe i domkirken, men vil ikke
udelukke, at Nyborg-tæppet kan være broderet efter et
mønster af Joakim Skovgaard.
297
Lokalavisen Nyborg 6. dec. 2011.
298
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Jette Kjærboe,
»C. W. Eckersbergs altertavler«, Kunstmuseets Årsskrift
1975, 139; jf. også Peter Michael Hornung og Kasper
Monrad, C.W. Eckersberg – dansk malerkunsts fader, Gylling 2005, 311.
299
J. P. Jacobsens tegning og overslag til en ny altertavle
med et af prins Christian Frederik valgt »Sujet«, som
skulle males af Eckersberg, blev godkendt i oktober
1833; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
300
Emil Hannover, Maleren C. W. Eckersberg. En Studie
i dansk Kunsthistorie, Kbh. 1898 (nr. 488). Korrespondance vedr. altertavlen findes i KB. Add. 300. 2°. C. W.
Eckersberg (fol. 71-75).
301
Hannover (note 300) nr. 485.
302
Hannover (note 300) nr. 486.
303
Hannover (note 300) nr. 490.
304
Arbejdet må være udført i afdøde snedkermester
Jens Brøtterups værksted (†1832), måske af sønnen
Rasmus Severin Brøtterup. Om Jens Brøtterup og
hans søn, se Tove Clemmensen, »Signerede arbejder af
københavnske snedkere«, Københavns snedkerlaug gennem
fire hundrede år 1554-1954, Tove Clemmensen, Georg
Nørregaard og Helge Søgaard (red.), Kbh. 1954, 234 ff.
305
Formentlig snedker I. C. Meyer, der 1842 udførte
dekorative arbejder til Skt. Ansgars Kirke i København
(DK KbhBy V, 357 ff.).
306
Betalingen for messingbogstaverne tilfaldt ‘gørtler
Dalhoffs enke’; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
307
Forgyldningen udførtes med ‘grund i rød’. LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
308
Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.
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LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Embedsbog 18441932; Korrespondance i NM.
310
Jacob Madsen 92. Tavlens videre skæbne er uvis. Den
kan være kasseret umiddelbart efter anskaffelsen af †nr.
2, eller den kan have været helt eller delvis opbevaret i
eller ved kirken, sådan som det f.eks. var tilfældet med
den katolske altertavle i Odense Skt. Hans (DK Odense
1357).
311
DaAtlas VI, 767. I fortegnelsen over gaver til kirken
i LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825 anføres
dog året 1605: »Anno 1605 er dend nye Alter Tavle
som staaer i Nyborg Kierke bekostet baade med Træverk og at formale med halftredie Hundrede, Tive og
Halftredie daler, een Mark, hvoraf Ærlig og Velbyrdig
Mand Laurids Brochenhuus til Bramstrup Høvedsmand på Nyborg Slot haver givet Til samme Tavles
Bekostning Fyrgetive Daler, det andet haver Kierken
ladet bekoste. Kierkeværgerne dend Tiid Mads Lerche
og Henrich v(on) Baden«. Laurids Brockenhuus var
lensmand til sin død 1604; i lyset af dette samt af årstallene for hans og hustruens øvrige donationer til kirken
(1583 og 1597), er året 1592 formentlig det korrekte.

312

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Rådmand Knud Pedersen leverede guld, sølv og farver for 46 rigsdaler.
313
To af de sovende soldater, hhv. i venstre side med
overskæg og i højre side med åben mund, er udført
efter et træsnit af Albrecht Dürer 1510.
314
Løgstrup 1923, 18; Korrespondance i NM.
315
Overslaget, der er dateret 27. sept. 1871 og signeret »O. Evens«, lød på at ‘modellere et krucifiks og to
knælende figurer i omtrentlig naturlig størrelse’ for
400 rigsdaler; at afstøbe det i gips ville koste yderligere
130 rigsdaler. RA. Tvede. Emneordn.ark.
316
Laurids Brockenhuus var søn af Anne Skinkel.
317
Karen Skram var datter af Elsebe Tygesdatter Krabbe.
318
Fynsk Kirkesølv 30.
319
Ikke i Bøje.
320
LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825; DaAtlas VI, 767.
321
LAFyn. Nyborg byfoged. Auktionsprot. 1783-1813.
322
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1909 meddelte sognepræsten, at flasken ikke havde været i kirken i hans tid.
323
Til arbejdet, der bekostedes af kirken, blev der indkøbt 26 lod sølv; desuden leveredes sølv i form af små,

Fig. 337. Alterbord, muligvis o. 1592 (s. 955). 1:50. Tegning af Marinus Andersen 1971. I
NLA. – Communion table, possibly c. 1592.
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nye kroner samt 12 dukater, der skulle anvendes til forgyldning. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
324
Fynsk Kirkesølv 37 og 119.
325
En ikke usædvanlig situation, jf. Fynsk Kirkesølv 36 f.
326
Kanden i Stege Kirke bærer mestermærket »V
Z (16)98«, guardejnmærke for Conrad Ludolph og
Københavns bymærke 1699. Den anvendes nu som
dåbskande. Det er muligt, men ikke påvist, at maskeornamentet på denne kande også har sin oprindelse i en
ældre forgænger.
327
Poul Olsen modtog kanden til istandsættelse, men
måtte efter flere forsøg aflevere den igen, da han fandt
opgaven umulig. Han fik den derpå atter udleveret til
lodning med tin samt indstikning af inskriptioner på
en ny plade og forgyldning af samme. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
328
Jf. indskrift på alterkande nr. 1. I kirkens inventarielister anføres årstallet »1626« dog konsekvent som året
for donationen.
329
Stagerne var ‘ofret Gud Fader, Gud Søn og Gud
den Helligånd til et taknemmelighedstegn for mange
mangfoldige beviste velgerninger, så og Guds hus og
alter til en lille prydelse’. LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825.
330
Jf. firmakatalog fra o. 1890.Tilsvarende stager findes
i bl.a. Veng (DK Århus 3236) og i Vartov Kirke (DK
KbhBy 4, 46); i sidstnævnte er redegjort for Grundtvigstagernes historie.
331
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 46.
332
Der opstod siden usikkerhed om identifikationen af de påsyede våbener. I inventarierne fra 1692
og gennem hele 1700-tallet anføres således, at det var
Karen Krabbes våben, der fandtes på messehagelen.
LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1650-64; Kirkeinsp.ark.
Rgsk. Tilsvarende kendes oplysningen om året 1597
først fra 1746/47, men er udeladt i de ældre inventarier. DaAtlas VI, 767 anfører, at hagelen var skænket af
Karen Krabbe 1597.
333
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Nyborg byfoged. Auk
tionsprot. 1783-1813.
334
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Kirkeprot.; Pastoratsark.
Kirkeprot.
335
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 45.
336
1858/59 leveredes således et nyt mahognioverstykke
og balustre til knæfaldet, der også blev ombetrukket, jf.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
337
I maj 1822 erklærede Johan Hanck sig villig til at
lave en tegning til ‘altergelændere, som skal være af
træ’. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
338
Af licitationsforretningen fremgår, at ‘billedhuggeren’ også skulle levere ‘rammerne til gelænderet i koret’
efter tegning af J. P. Jacobsen; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
339
Det har tidligere været foreslået, at den stammede
fra †Gammelkirken (s.d.) og skulle være overført
herfra, da kirken blev nedlagt formentlig i 1500-tallets
anden fjerdedel; jf. Nyborg Vor Frue 1388-1988, 16 f.
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Fig. 338. Forslag til alterudsmykning, o. 1870-71 (s.
964). Tegning af Otto Evens. I RA. – Proposal for altar
decoration, c. 1870-71.

340

1655 blev murermesteren og kalkslageren betalt for
at mure ‘på koret ved fonten’, og 1661 blev glarmesteren betalt for at reparere det store vindue ‘for alteret og
ved fonten’, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Af LAFyn.
Nyborg byfoged. Justitsprotokol 1664-65 og 1666-68
fremgår endvidere, at fonten stod i nordsiden.
341
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Korrespondance i NM.
342
LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Korrespondance i
NM.
343
Løgstrup 1923, 32. Høyen, notebog VIII, 1830, 30, i
NM., omtaler (notatet må være tilføjet senere) »Døbefonten af bronzeret Træ med 3 Figur i den hollandsktydsk Guldsmed Stiil fra begyndelsen af det 17 Aarh.«.
344
Crone, Samlinger A, 311.
345
Trap 3. udg., III, 594.
346
Fadet identificeres sædvanligvis med det fad, som
borgmesterenken Sidsel Knudsdatter skænkede til
kirken i første halvdel af 1640’erne (†dåbsfad ndf.).
Dette er dog næppe korrekt. I de ældste inventarier
omtales kun et fad (1664 ff.). Claus Mules donation
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omtales første gang i inventariet for år 1700, hvor det
også noteres, at det var ‘noget større’ end det andet fad
(†dåbsfad), og inventarielisterne fra 1700-tallet omtaler begge fade. 1746/47 præciseres, at Claus Mules
donation fandt sted i 1694, og at fadet lå ‘på fonten’.
Fra 1776 nævnes kun et fad, skænket af Claus Mule,
mens det andet må antages at være kommet fra kirken,
måske kasseret eller solgt. Jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
Se også Crone, Samlinger A, 310 f.; Løgstrup 1923, 39;
Nyborg i 800 år I, 178; Nyborg Vor Frue 1388-1988, 36.
347
Jf. også usigneret og udateret indb. i NM.
348
I embedsbogens liste over gaver til kirken hedder
det således, at ‘Anno 1642 gav Sidsel Knudsdatter,
salige Peder Nielsens til kirken et slet messingbækken
og et drejlshåndklæde, som bruges til fonten’. LAFyn.
Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825. Crone, Epitafier 40
anfører (uden kildehenvisning), at Sidsel Knudsdatter
skænkede fadet 27. aug.1645 sammen med et håndklæde. I inventariet for 1746/47 nævnes 1642 som året
for donationen, i inventariet for 1761/62 året 1645,
jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. DaAtlas VI, 767, nævner
ligeledes årstallet 1642.
349
I feltet ved siden af har været et Jesumonogram,
»IHS«. NM. Indb. ved N. J. Termansen 1955.
350
Således benævnt i inventariet for 1761/62, jf.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
351
Ved restaureringen blev den oprindelige bemaling
repareret og al forgyldning fornyet.
352
Kerubhovederne var oprindelig mørkerøde.
353
I LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825 er
donationen anført at have beløbet sig til 60 daler. I
DaAtlas VI, 767, anføres beløbet 40 daler.
354
1655 blev der muret ‘på koret ved fonten’, og
1692/93 blev der ‘lagt mursten i fonten hvor nødvendigt’. I det følgende århundrede og frem til restaureringen 1833-35 omtales løse trapper til dåben. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det er i Nyborg Vor Frue 13881988, 17, anført, at fontegemmet må have været opsat
omkring en anden, lidt mindre, døbefont. Størrelsesmæssigt er der dog intet til hinder for, at gemmet har
været opsat om granitdøbefonten, hvilket da også anføres at have været tilfældet i kirkens regnskaber fra anden
halvdel af 1800-tallet, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
355
Løgstrup 1923, 32.
356
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A,
311 f.
357
Fontegemmet blev tilbageleveret, mod at kirken i
stedet overdrog Nationalmuseet epitafiet over Tønne
og Iver Viffert (*epitafium nr. 1). LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.
358
I Skt. Mauritius Kirke i Reepsholt i det nordvestlige Tyskland er bevaret et ottekantet fontegemme
fra midten af 1600-tallet, der på tilsvarende vis har
omsluttet en romansk granitfont; jf. Ulrike Mathies,
Die protestantischen Taufbecken Niedersachsens von der
Reformation bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, Regens-

burg 1998, 143 og 246; Georg Dehio, Handbuch der
Deutschen Kunstdenkmäler. Bremen. Niedersachsen, München 1992, 1110. Se også Francis Bond, Fonts and Font
Covers, London 1908, med talrige afbildninger af fontegemmer i engelske kirker, eksempelvis i Stanford in
the Vale (s. 306) og Colebrooke (s. 312).
359
1640 opbevaredes en nøgle ‘til fonten’ hos klokkeren, 1654 blev lås og nøgler ‘til fonten’ repareret, og
1665 blev der lavet en ny lås ‘for fonten’, jf. LAFyn.
Pastoratsark. Embedsbog 1650-64; Kirkeinsp.ark. Rgsk.
Antagelig er der tale om en lås på fontegitteret. I
16-1700-tallet opbevaredes nøglen sammen med kirkens øvrige nøgler hos klokkeren, fra slutningen af
1700-tallet hos præsten. I forbindelse med opsætningen af †korgitteret 1655 blev der endvidere anvendt
fire fyrrebrædder samt søm ‘ved fonten’; måske til at
sammenføje de to gitre. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
360
DaAtlas VI, 767.
361
Det meste af relieffet er pålimet et ca. 2 cm tykt lag
og efterskåret. Af gammelt er kun Evas venstre ben,
højre fod og en del af venstre arm samt Adams højre
ben, venstre fod og højre arm bevaret; også træet og
den indrammede kant er fornyet. NM. Indb. ved N. J.
Termansen 1955.
362
Både hånden og sværdet synes at have været tilstykket med en dyvel.
363
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1972.
364
Det ældste af de tre farvelag omfattede lysegul hudfarve med karakter af ådring på figuren samt forgyldning med grønt og rødbrunt på lændeklædet. Selve
korset var dæmpet rødt, kanterne cinnoberrøde og
kantbladene gyldenhvide med rødbrunt og olivengrønt. Endepladerne var polykrome på blågrå bund.
Det næstældste af de tre lag havde blegrød hudfarve
med blodstænk i cinnober, brunt hår og skæg og grøn
tornekrone; lændeklædet var gyldent med blågrå og
cinnoberrøde partier. Korset var brunrødt, kantbladene
hvide med grønt, og endepladernes figurer havde dragter i gyldne, grønne, cinnoberrøde og okkergule farver
på sort bund. Det yngste af de tre farvelag havde gråbrun hudfarve med sparsomme blodstænk, brunt hår
og skæg, grøn tornekrone og forgyldt lændeklæde med
gråt og rødbrunt. Korstræet var ådret rødbrunt med
gråhvide kantblade med brungrønt. Endepladerne var
polykrome.
365
Susanne Wenningsted-Torgard, »Kristi død på korset
– Absaloms død i træet. Krucifikset i Nyborg Kirke«,
Det iconograpiske blik. Festskrift til Ulla Haastrup, 1993,
104-10.
366
Lena Liepe, »The Törringe Master and his School:
Ten Crucifixes in new Light«, Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und Kunstgeographischen Kontext, Berlin 1994, 81-90.
367
DK KbhAmt 1672 ff.; DK Sorø 156. Se også Poul
Kürstein, Korstolene i Roskilde Domkirke, Roskilde
1966, og V. Thorlacius-Ussing, »Den senere Middelal-
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der«, Danmarks Billedhuggerkunst, V. Thorlacius-Ussing
(red.), Kbh. 1950, 93.
368
Jf. DK SJyll 2809 og krucifikset i Stilling (DK Århus
2694).
369
Peter Tångeberg, Das »Schöne Kruzifix« in Vadstena
und Nussbaumholzskulpturen aus dem Deutschordensland,
Stockholm 1993. Heri findes også, s. 45 og 49-50,
eksempler på bøhmiske krucifikser med lignende kendetegn, således i Teynkirken i Prag.
370
Maria Deiters, Kunst um 1400 im Erzstift Magdeburg,
Berlin 2006, fig. 162, 164 og Die Kunst des Mittelalters
in der Mark Brandenburg, Ernst Badstüber m.fl. (udg.),
Berlin 2008, 60 ff. En meget beslægtet type, hvor
Kristusfiguren danner en bue imod venstre, er udbredt
lidt vestligere i Westfalen og kendes herhjemme fra
kalkmalerierne i Viskinge. Se om disse Ulla Haastrup,
»Kalkmaleri i Viskinge og kunst i Westfalen«, NMArb
1967, 5-18.
371
En lille, men påfaldende forskel til de skånske krucifikser er, at de har de ‘skønne krucifiksers’ karakteristiske sirlige spirallokker ved tindingerne.
372
Beretningen om Christian VI’s besøg i kirken findes
i LAFyn. Nyborg Sogn. Kirkebog 1703-1814 (s. 660).
Crone, Samlinger A, 322, anfører, at krucifikset blev
taget ned før 1811 på byfogedens ordre og hensat i
Skt. Gertruds Kapel. Smeden og tømreren fik betaling
for genophængningen i december 1814. jf. LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
373
Crone, Samlinger A, 323; Løgstrup 1923, 17. I årene
o. 1860 betales graveren for årlig rengøring af bl.a. epitafierne, prædikestolen og ‘Kristus på korset’. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
374
Indb. ved N. J. Termansen 1955.
375
Korgitteret hører således til blandt Anders Mortensens arkivalsk sikrede værker. Til denne gruppe hører
også prædikestolen, leveret 1653, samt altertavlen i
Nakskov fra 1657 (DK Maribo 103); også (†)altertavlen
i Odense Skt. Knuds (DK Odense 539) må regnes
blandt de sikre værker, ligesom altertavlen og prædikestolen i Dalum (DK Odense 2846 og 2854). Jf. også
Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders Mortensen fra
Odense og hans arbejder i fynske kirker samt Nakskov
kirke«, FyÅrb II, 1942-46, 175 f.
376
Figuren er udført efter et kobberstik af Adriaen
Collaert; jf. Ann Diels og Marjolein Leesberg, The
Collaert Dynasty. The New Hollstein Dutch and Flemish
Etchings, Engravings and Woodcuts (1450-1700), Amsterdam 2005-06, nr. 659 (jf. DK Odense 2599 note 144).
Samme forlæg er anvendt til Lukasrelieffet på prædikestolsopgangen (s. 991), samt på altertavlerne i Odense
Skt. Knuds 1649 (DK Odense 539), Assens (tilføjelse o.
1649/50) (DK Odense 2520), Asperup o. 1649 (Arnvig
1942-46 (note 375) 192) (Odense Amt) og Nakskov
1657 (DK Maribo 103).
377
Figuren er skåret efter samme forlæg som Johannesrelieffet på prædikestolsopgangen (s. 991). Forlægget
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Fig. 339. Detalje af dåbsfad med skjolde og initialer (s.
974). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail of baptismal
dish with escutcheons and initials.
er også benyttet til Johannesfiguren på altertavlerne i
Assens (DK Odense 2520) (dog hviler figuren her på
højre ben), Asperup (Odense Amt) og Nakskov (DK
Maribo 103).
378
Figuren blev stjålet, men genfundet 1957, og ved
restaureringen 1971-72 opsat i kirken, jf. Nyborg i 800
år II, 154 og korrespondance i NM.
379
NM. Indb. ved T. Løgstrup 1911.
380
Oplysningen om, at udsmykningen omfattede 12
figurer samt to keruber, findes i Crone, Samlinger A,
321 f., men nævnes ikke i NM. Indb. ved T. Løgstrup
1911 (jf. note 381). Arnvig 1942-46 (note 375) 202
følger Crones oplysninger. Se også (†)korgitter i Kerteminde, der netop omfattede tolv figurer (DK Odense
1970).
381
NM. Indb. ved T. Løgstrup 1911. I beretningen, der
synes nedskrevet af Aug. Colding 1909 og derpå afskrevet af Løgstrup, anføres Fr. Jørgensen at være 83 år i
1909, hvilket stemmer dårligt overens med hans angivelige deltagelse i nedtagningen, der nævnes at have
fundet sted ‘for to menneskealdre siden’ (»han har selv
nedtaget det, paavist hvor de forskj(ellige) Stykker var
anbragte og givet et Rids«). Snarere må han bygge på
en ældre overlevering, måske fra faderen, snedker Jørgen
Jensen Jørgensen (*1808, †1885) eller måske nærmere
farfaderen, snedker Jens Jørgensen (†1854), der begge
udførte arbejde for kirken; sidstnævnte bl.a. den nye
skrankemur om koret 1822 (jf. ndf.) (Crone, Samlinger B,
104). Det er uvist, om den beskrevne opstilling svarede
til den oprindelige, bl.a. kan figurernes rækkefølge være
ændret, og beretningen må tages med nogen forbehold.
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Crone, Samlinger A, 322, mener dog, at der var
anbragt seks figurer på hver side af gitterets låge.
383
Rådmand Knud Pedersen blev betalt 57 rigsdaler
for farver og guld. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ved
restaurering af figurerne 1972 konstateredes enkelte
farverester på kridtgrund.
384
Crone, Samlinger A, 321; jf. også Løgstrup 1923, 16.
385
Således også Arnvig 1942-46 (note 375), 202. I Kerteminde blev et korgitter, som fandtes i kirken 1588,
nedtaget i anden halvdel af 1600-tallet, og et nyt opsat
1698 (DK Odense 1970).
386
Keruber som vogtere af indgangen til koret er nævnt
1672 i forbindelse med et †korgitter i Odense Domkirke (DK Odense 574), og kendes endvidere bl.a. fra
korgitteret i Horsens Klosterkirke fra 1679 (DK Århus
5801), fra (†)korgitteret i Kerteminde fra 1698 (DK
Odense 1970), og fra korgitrene i Korning fra 1704 (DK
Vejle 1798) og Hansted fra 1722 (DK Århus 4846).
387
Svarende til situationen i bl.a. Horsens Klosterkirke
(DK Århus 5801), Selsø (figurer fra 1690) (DK Frborg
2620), Kerteminde (DK Odense 1970) og Hansted
(DK Århus 4846); i alle fire tilfælde placeret omkring
en Kristusfigur, der var anbragt centralt over indgangen. Der kan have været en tilsvarende opstilling i
Nyborg, men intet er overleveret herom.
388
Det er tænkeligt, at det oprindelig var figuren af
Johannes Døberen, der var anbragt på sydhjørnet som
pendant til Mosesfiguren i nord; en vanlig sammenstilling, jf. f.eks. (†)gravsten nr. 13 og epitafium i †gravkapel nr. 1 (s. 1158).
389
Pengene var til dels tilvejebragt gennem et lån fra
sognepræsten, Mads Pedersen Lerche, på 150 slettedaler. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
390
Eventuelt blot for det korte stykke mod nord og
syd vest for pillen mellem korets 1. og 2. fag.
391
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Helt udelukkes kan det
dog ikke, at betegnelsen ‘den lille korsdør’ refererer til
en i øvrigt ukendt dørfløj opsat for indgangen til sydsidens kapeller.
392
Crone, Samlinger A, 322 f., med henvisning til Hans
Henning Volf, kirkeværge 1824-40 (†1871).
393
Løgstrup 1923, 16 f.; Nyborg i 800 år II, 148; Nyborg
Vor Frue 1388-1988, 41.
394
Trap 5. udg., 13, 602.
395
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; NM. Indb. ved Ivar
Hertzsprung 1897; jf. også Trap 3. udg., III, 594.
396
Løgstrup 1923, 33 f.; LAFyn. Menighedsrådsark. Sager
vedr. kirken. Mosesfiguren må have været stjålet allerede på dette tidspunkt, jf. note 378.
397
LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825. Oplysningen findes også i DaAtlas VI, 767, skønt gitteret på
udgivelsestidspunktet (1774) var erstattet af (†)korgitteret fra 1655.
398
Crone, Samlinger A, 321, karakteriserede, uvist på
hvilket grundlag, gitteret som et ‘plumpt’ træarbejde, 4
alen højt, med en gitterlåge i midten med en bue over.

399

Crone, Samlinger A, 323. Jf. dog også s. 987 med
note 392.
400
Måske de to støbejernsgelændere med søjler, der
i november 1871 blev leveret af jernstøber Prom, jf.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
401
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Pastoratsark. Kirkeprot.
402
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.;
Menighedsrådsark. Sager vedr. kirken; Løgstrup 1923, 33.
403
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Løgstrup 1923, 18.
404
Crone, Samlinger A, 292.
405
Prædikestolen hører således til blandt Anders Mortensens arkivalsk sikrede værker, jf. også note 375.
406
Hovederne er vist en face eller i trekvartprofil, alt
efter deres placering på kurven; et enkelt hængestykke
(mod øst) afsluttes forneden af en lille maske.
407
Ilja M. Veldman, Crispijn de Passe and his Progeny
(1564-1670). A Century of Print Production, Rotterdam
2001, 25.
408
Publiceret i den såkaldte Piscator-bibel, udgivet af
Claes Jansz Visscher (II) 1643.
409
Dieuwke de Hoop-Scheffer, Hollstein's Dutch and
Flemish Etchings, Engravings, and Woodcuts c. 1450-1700,
Amsterdam 1980, XXII, nr. 14 / Joachim Jacoby, The
New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts,
Hans von Aachen, Rotterdam 1996, no. 27.
410
Reliefferne af Mattæus og Markus er udført efter
samme ikke identificerede forlæg, som er benyttet
på prædikestolen i Dalum (DK Odense 2854); Mattæus genfindes desuden på altertavlen i Nakskov (DK
Maribo 103). Reliefferne af Lukas og Johannes er
udført efter samme forlæg som de tilsvarende figurer
fra (†)korgitter fra 1655, jf. note 376 og 377.
411
Stykkerne er nært beslægtede med prydgavlene på
lydhimlen over prædikestolen i Dalum (DK Odense
2854).
412
NM. Indb. ved N. J.Termansen 1955. Maler Strange
fik 1835 betaling for maling, fernisering og forgyldning ved ‘prædikestolens forandring’. LAFyn. Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
413
»Prækestol – F3 – har i kirkekonens tid (24 år)
været gulmalet; nu er den uden farve«. Indb. ved Ivar
Hertzsprung 1897, i NM.
414
Oplysningen om borgmester Mads Lerches donation findes i LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 17951825. Identifikationen af prædikestolen i Vor Frue
Kirke med prædikestolen i kapellet sker tidligst i en
artikel i Fyens Stiftstidende 23. aug. 1875, vistnok forfattet af Fr. E. Crone, jf. Arnvig 1942-46 (note 375) 158 ff.,
og gentages i Crone, Samlinger A, 313 ff., Løgstrup 1923,
29; Nyborg i 800 år I, 174; Nyborg Vor Frue 1388-1988,
23 ff. I DaAtlas VI, 767 anføres blot, at prædikestolen i
Vor Frue er ‘givet af borgmester Mads Lerche 1605’.
415
Crone, Samlinger A, 313 ff. m.fl. (jf. note 414). Oplysningen om, at Karen Skram skulle have bekostet en
istandsættelse af Slotskirkens prædikestol samt skænket
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en opgang og dør dertil, har ikke kunnet bekræftes,
men synes at være rent gætværk, jf. også Arnvig 194246 (note 375) 200 f.
416
Crone, Samlinger A, 314.
417
Arnvig 1942-46 (note 375) 198 afviser, at selve prædikestolen skulle være fra †kapellet, men medgiver, at
opgangen og døren kunne være fra slottet, især fordi
han opfatter de to dele som ældre end kurven. Dette
er dog næppe tilfældet.
418
En særdeles rigt udsmykket prædikestolskurv og
-himmel, sammensat med en enklere udført opgang,
kendes bl.a. fra den få år ældre prædikestol (1650) i
Sorø Klosterkirke (DK Sorø 72) og er altså ikke et
ukendt fænomen.
419
Til sammenligning kostede den ovf. nævnte prædikestol i Sorø Kirke 400 slettedaler og 20 læs egeklov.
420
Lensmand Laurids Brockenhuus bidrog som nævnt
ovf. til anskaffelsen af (†)altertavlen 1592, og parret gav
desuden en †alterkalk (s. 965) og en messehagel (†nr. 1)
til kirken. Det er ikke utænkeligt, at de også skulle have
bidraget til anskaffelsen af en prædikestol i 1500-tallets
sidste del, om end der ikke er bevaret dokumentation
herfor. Laurids Brockenhuus og Karen Skram var forældre til Birgitte Brockenhuus (†1656), g.m. lensmand
Jakob Ulfeldt (jf. oblatæske s. 965, †alterkande nr. 1);
teoretisk set kunne hun have ønsket at mindes sine
forældre og kirkens velgørere gennem anbringelsen af
deres våbener på den nye prædikestol; heller ikke for
dette er dog bevaret nogen form for dokumentation.
421
Crone, Samlinger A, 315, nævner en anden rækkefølge af reliefferne: Jerusalems ødelæggelse (d.e. Joels
prædiken), Jesu dåb, Opstandelsen, Nadveren, Himmelfarten og Forklarelsen på bjerget, og identificerer
endvidere dørens motiv som visende ‘Moses, der modtager de ti bud’. Oplysningerne, der gentages i Løgstrup
1923, 30, modsiges dog af ældre fotografier (1910) og
må skyldes en fejltolkning af motiverne.
422
Prædikestolen var således opsat til julen 1653.
Udgiften til kost beløb sig til 68 mark (beløbet anføres
i Crone, Samlinger A, 314 fejlagtigt som værende betaling for prædikestolen). Arbejdet i den mørke årstid
gjorde, at man måtte købe for 15 mark vokslys, som
blev brændt i kirken, mens stolen blev sat op. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
423
Jf. indskrift på (†)gravsten nr. 13; LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Stolestadebog, hvor beløbet angives at være 350
rigsdaler, idet de 50 rigsdaler, som Mette Clausdatters anden ægtemand, borgmester Laurids Jørgensen,
betalte for at få udvidet parrets gravsted i koret ved
hendes død 1669, er medregnet; jf. også Larsen (note
233) I, 202 f.
424
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.
425
1589 modtog kirken en lysekrone (nr. 1), der ifølge
et sammendrag af det oprindelige gavebrev ‘hænger i
kirken ved prædikestolen’; antagelig en placering, den
havde fra første færd. HofmFund V, 436.
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Laurids Lauridsens
nærmere identitet er ikke oplyst, ej heller har det været
muligt at identificere den omtalte kirke.
427
Crone, Samlinger A, 331 f.
428
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Crone, Samlinger A,
326, anfører med henvisning til en protokol i kirkens
arkiv, at mandsstolene i søndre sideskib blev bekostet
af kirken 1605. Påstanden har ikke kunnet efterprøves.
429
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I kirkens ældste embedsbog fra 1650 er ved en påmindelse om overholdelse
af bededagene noteret i marginen: »Tomme Stole i
Nyborgs Kirche naar Predichen er vinde[!] Sandferdig om Borgernis V-fertige Kirchegang. Huilchet Gud
vill strafe uden Bedring Skeer«. LAFyn. Pastoratsark.
Embedsbog 1650-64.
430
Samme år blev maler Borch betalt for at nummerere
staderne. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog; Rgsk.
431
I LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825 er
indført en afskrift fra kopibogen 1664 om takster for
stolestader: For sæde i den store række mandsstole og
den store række kvindestole, dvs. i midtskibet, betaltes
1 mark, dog kun 8 skilling i stolene bag pillerne. I den
sydlige række mandsstole, dvs. i søndre sideskib, betaltes 8 skilling. I ‘den store nordre rad kvindestole’, dvs.
i nordre sideskib, ligeledes 8 skilling. Desuden omtales
stolestader i korsgangen og bag den nordre kirkedør.
1693 omtales pigernes stole i det nordligste sideskib, og
i første halvdel af 1700-tallet nævnes gangene mellem
de to rækker kvindestole, mellem de to rækker mandsstole og mellem kvindestolene og pigestolene. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Crone, Samlinger A, 329 f. anfører med henvisning til kirkens kopibog, at der 1701
blev opført en helt ny række kvindestole mellem de
to eksisterende, således at antallet af stolerækker først
på dette tidspunkt nåede op på fem. Oplysningen, der
ikke fremgår af kirkens regnskaber, har ikke kunnet
efterprøves.
432
Hanck besøgte kirken i maj 1824. Tegningerne,
såfremt de blev udført, synes ikke bevaret. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
433
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk; Crone, Samlinger A, 331.
434
En udateret plan over opstillingen findes desuden i
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1830-38.
435
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog.
436
Der opførtes fire nye stolestader i form af to større
og to mindre hjørnestole med hjørnemæglere med
gesimser og lister; stolene blev hvidmalede med forgyldte lister. Til arbejdet medgik også fire gamle garnisonsstole. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; Stiftsøvr.ark.
Rgsk.
437
Forinden blev der opsat et prøvestykke på en af
stolene med »gjennembrukket og stukket Ornament
og Kjelede Liste« efter bygningsinspektør Møllers forlangende. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Billedskærer Wille
fik 1859 betaling for at lave 33 ‘knapper’ og 3 ‘toppe’ i
reserve til stolene.
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Crone, Samlinger A, 328; LAFyn. Nyborg Sogn. Kirkebog 1665-1700 (s. 14).
439
Crone, Samlinger A, 327 f. giver oplysninger om en
række embedsstole og deres placering, der imidlertid
ikke har kunnet efterprøves.
440
LAfyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En tilsvarende stol må
have været indrettet for amtmanden, måske den stol,
der tidligere havde været forbeholdt lensmanden (nr.
1). I midten af 1700-tallet benyttede amtmanden en
lukket stol.
441
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Stolestadebog.
442
Hørerne ved skolen blev bl.a. betalt for at læse
bønnen i koret, altså for degnetjeneste, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Stolen er formentlig en forgænger for
†degnestol ndf.
443
LAFyn. Pastoratsark. Div. dok.
444
Blandt klokkerens opgaver var opvartning i forbindelse med gudstjenesten, jf. note 22.
445
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En tilsvarende stol må
have været forbeholdt kaptajnerne.
446
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I forbindelse med genetableringen af fæstningen 1769 oprettedes et garnisonskompagni af udtjente soldater fra landets øvrige
regimenter. Westerbeek Dahl (note 277) 94.
447
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog.
448
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stolestadebog.
449
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En tilsvarende stol må
have eksisteret for Sprogøs mandlige beboere.
450
Crone, Samlinger A, 330. Slaverne var indsatte i det
til Nyborg Fæstning hørende stokhus. 1728 var der
plads til otte slaver, 1773 sad 16 slaver i stokhuset; ved
nedlæggelsen 1852 rummede det godt 60 slaver, som
altså havde kirkegang i Vor Frue Kirke. Westerbeek Dahl
(note 277) 69, 94 og 132.
451
Fire af slavestolene blev opsat bag de tværvendte
stole i nordre sideskib; de betegnedes da som ‘forrige
slavestole’ (jf. †stolestader nr. 2 ovf.). LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
452
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. 1824 noteredes begge
skriftestole som udgåede af inventariet, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
453
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Barnestolen var beregnet for kvinder, der havde børn til dåb, jf. Grevinge
(DK Holbæk 2356), hvor to barnestole opførtes i
1590’erne. Barnestole kendes fra en række købstadskirker, således Helsingør Skt. Olai (1580) og Skt. Marie
(1638) (DK Frborg 186 og 414), Odense Skt. Knuds (o.
1618) og Skt. Hans (omtalt 1712) (DK Odense 588 og
1380), samt fra bl.a. Selsø (1637) (DK Frborg 2626).
454
Ifølge stolestadebogen fra 1766 var barnestolene
indrettet i de to forreste stole i den nordlige række.
455
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot.; Nyborg Sogn.
Prot. for gravst. I begge protokoller blev der løbende
indført oplysninger om stolenes fæstere. I stolestadeprotokollen er stolene nummereret 1-16, hvortil kommer en stol uden nummer; de optræder dog

ikke i numerisk rækkefølge i protokollen, idet de
blev omnummereret efter opførelsen af to nye stole
(betegnet nr. 7 og nr. 8) i 1778/80. Protokollen giver
ingen oplysninger om stolenes placering i kirken. I
gravstedsprotokollen er der indført notitser om stolene i kronologisk orden, ofte i forbindelse med bortfæstning, uden angivelse af deres nummer, men med
oplysning om deres placering. Spredte oplysninger
findes desuden i kirkens regnskaber. Endelig nævner
DaAtlas VI, 768 (1774), at der var 12 lukkede stole i
kirken, ‘som tid efter anden af de fornemste der i byen
er bekostede’.
456
Fire stole, der i stolestadeprotokollen er betegnet
nr. 5, 6, 10 og 15, kan ikke umiddelbart identificeres
med de fra andre kilder kendte lukkede stole. De er
dog antagelig identiske med nogle af disse og omtales
derfor ikke nærmere her.
457
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Uvist hvorfor anfører
Crone, Samlinger B, 278, at stolen var placeret på pulpituret.
458
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 11’ i stolestadeprotokollen.
459
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 9’ i stolestadeprotokollen.
460
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 3’ i stolestadeprotokollen.
461
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 7’ i stolestadeprotokollen.
462
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. ‘Nr. 8’ i stolestadeprotokollen.
463
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 2’ i stolestadeprotokollen.
464
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 4’ i stolestadeprotokollen.
465
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 1’ i stolestadeprotokollen.
466
Allerede 1747 betalte Peder Krøl afgift af en lukket
stol; muligvis denne. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
467
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. ‘Nr. 16’ i stolestadeprotokollen.
468
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst. Stolen optræder uden nummer i stolestadeprotokollen.
469
LAFyn. Nyborg Sogn. Prot. for gravst.
470
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Også Crone, Samlinger
omtaler en række personer, der havde lukkede stole i
kirken: Således erhvervede amtsforvalter Poul Zachariassen Grønevold 1689 en lukket stol under orglet
(C, 154), 1725 bekostede amtsforvalter Jakob Dinesen
Guldberg sig to lukkede stole i kirken (C, 160), 1727
købte rådmand Mathias Fibiger en lukket stol i det
nordligste sideskib (A, 192) (jf. †sygesæt nr. 3, †muret
begravelse nr. 12) og 1767 fik justitsråd Laurids Aabye
skøde på en lukket stol (C, 166).
471
I fortegnelsen over kirkens stole 1836 optræder
ingen lukkede stole. LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
472
Crone, Samlinger A, 332.
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473

Ordet ‘indgår’ optræder ikke i inventariet for
1683/84, men er tilføjet inventarierne 1692/93, jf.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
474
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det er uvist, hvem de
omtalte ‘fremmede’ var.
475
Hvert år indkøbtes ca. 3000 oblater. 1699 købte
kirkeværgen dog 6000 stk., da nogle af de opbevarede
oblater var blevet gamle og smagte besk. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
476
Bevægelsen stiftedes 1912 og opløstes 1996.
477
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Efter afståelsen af Skåne
mistede Helsingør Hospital meget gods, og 1661 fik
hospitalet kongelig bevilling til at indsamle penge i
kirkerne. Hospitalet skulle ifølge fundats af 1573 yde
kost til fattige skoleelever samt rektor og hører, hvilket forklarer, at man i Nyborg havde en pengetavle
til Helsingør Skole. Erik Nørr, Præst og Administrator.
Sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra
1800 til 1841, Kbh. 1981, 311; Johs. S. Dalager, Helsingør almindelige Hospitals Historie 1541-1941, Helsingør
1941, 50 ff. og 85 ff.
478
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; LAFyn. Nyborg byfoged.
Auktionsprot. 1783-1813.
479
Crone noterer, at han har afskrevet indskriften på
dørene, der gav oplysning om slægtskabsforbindelserne
mellem de fire giveres familier. Crone, Samlinger A, 278
og 285. Afskriften er dog ikke indført i Samlinger.
480
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 284.
481
Crone, Samlinger A, 285.
482
»staferid graa udi Ollie«, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
483
Crone, Samlinger A, 284 f.
484
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 284 f.
485
Det nævnes ikke direkte, at stolene fandtes på pulpituret, og placeringen må tages med forbehold. Ud
fra oplysningen om, at nr. 3 befandt sig mellem ‘det
almindelige pulpitur’ og en anden stol, samt den senere
oplysning om lukkede stole på pulpituret (jf. ndf.), må
stolene dog antages at have været placeret her.
486
Ifølge Crone, Samlinger A, 447, fæstede parret stolen
fra 1735.
487
‘Nr. 12’ i stolestadeprotokollen.
488
Allerede 1747 betalte Hans Svane afgift af to lukkede stole, den ene vel stolen på pulpituret. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Bilag.
489
‘Nr. 13’ i stolestadeprotokollen.
490
Bo Boyesen betalte afgift for leje af stolen allerede
1747. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
491
‘Nr. 14’ i stolestadeprotokollen.
492
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
493
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; jf. også note 281.
494
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Løgstrup 1923, 14.
495
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Kirkeprot.; RA.
Tvede. Emneordn.ark.
496
Orglet intoneredes af Mogens Brunsnæs og PoulGerhard Andersen if. Bart van Buitenen, »Poul-Ger-

Fig. 340. Fragment, muligvis af stolegavl, o. 15501650(?) (s. 1006). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Fragment, possibly of a pew gable, c. 1550-1650(?).
hard Andersen's instruments«, Orgelspeilet 2012, 3,
18-23.
497
Ældre stemme, J. A. Demant 1871.
498
Ældre pibemateriale, antagelig fra 1700-tallets anden
halvdel.
499
Ældre stemme, antagelig P. U. F. Demant 1832.
500
Ældre stemme, muligvis P. U. F. Demant 1832.
Grundet vanskelig tilgængelighed har piberne ikke
kunnet undersøges.
501
Setzeranlægget aktiverer den mekaniske registratur
via trækmagneter.
502
Aktionen har enkelte elektriske funktioner: registraturen til Dulcian 16', aktivering af tremulanterne
samt aktivering af koplerne, der dog alle har mekanisk
funktion.
503
Meddelt fra St. Martin Logen, Randers, ved Deputeret Mester Mogens Kjærgreen. If. traditionen blev
orgelflytningen formidlet af logebygningens arkitekt,
Frits Uldall.
504
Michael J. Thomsen: Godkendelsesattest 31. okt.
2007, i Den Danske Orgelregistrant.
505
En redegørelse for forholdene omkring de to for
vekslede Demant-vindlader findes i Den Danske Or
gelregistrant.
506
På trinet findes et fragtmærke fra Horsens samt
påskriften: »M.S. Randers«. Dette indikerer, at bælg
anlægget blev leveret til St. Martin Logen i Randers
af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen (grundlagt
1909).
507
Christiern Bruns Optegnelser (note 153) 247.
508
DaAtlas VI, 768; jf. også LAFyn. Assens Kirkeinspektion. Indkomne breve 1831-1840, brev fra P. U.
F. Demant til konsistorialassessor Blædel 25. marts
1833 med henvisning til Nyborg Kirkes regnskaber.
Orglet kostede 390½ rigsdaler og 1 mark ‘foruden
foden’ (pulpituret), som borgmester Peder Jensen Skri-
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ver og rådmand Gert Torborg lod bekoste, jf. LAFyn.
Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825. Efter prisen at
dømme må orglet ved leveringen have haft omkring
ti stemmer. Bygmesteren kan have været den kongelige orgelbygger Hans Brebus, København. Kirkeregnskaberne melder i perioden frem til 1832 intet
om flytning, ombygning, udvidelse eller udskiftning af
kirkens orgel, men alligevel må instrumentet antages at
være blevet ombygget, udvidet og muligvis også flyttet
inden dette år. Orglets usædvanlig høje alder bemærkedes af organist og orgelbygger Peder Fischer, der i
en skrivelse 30. juli 1814 udtaler, at orglet må være »et
med de ælste i sit slags i de danske Kirker«, og at man
nu atter, efter en foretagen reparation, kan glæde sig
over de højtidelige toner fra denne sjældne »Oldsag«.
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
509
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A,
318. Kilderne omtaler orgelbyggeren som hhv. Abraham Nielsen (1675) og Abraham Nicolaj / Abraham
Nikolai (1679). 1679 tilføjes ‘fra Næstved’ efter orgelbyggerens navn, men det er dog tvivlsomt, om Svane
havde hjemsted i Næstved, hvor han udførte forskellige arbejder i årene omkring 1679.
510
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag. Thomas Nissen
Bruun og Peder Fischer var organister i Nyborg, og
Niels Pedersen Fischer var organist i Kerteminde.
511
Rygpositivet, der næppe var oprindeligt, omtales
allerede 1755, hvor der udførtes forgylderarbejde på
dets 41 facadepiber. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
512
Dersom orglet som antaget oprindelig havde ca. ti
stemmer, var det således blevet betragtelig udvidet i de
mellemliggende år.
513
En tremulant omtales også i 1755, hvor Niels
Fischer fremstillede en ny ‘stol’ til denne. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
514
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag. Nogle af de største pedalstemmer var anbragt i den søndre afdeling,
mens de øvrige befandt sig i den nordre. Piberne i
den enkelte pedalstemme var således ikke som normalt
fordelt ligeligt mellem to afdelinger.
515
Crone, Samlinger A, 317; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
516
NM. Høyen, notesbog VIII, 1830, 30. Monogrammerne repræsenterede hhv. orglets bygningsår og det
omfattende reparationsarbejde 1653, der afsluttedes
med staffering af facaden året efter.
517
Knud Bjørnsen døde 1654, og enken blev gift med
borgmester Laurids Jørgensen. Efter hendes død 1669
fik Laurids Jørgensen magistratens tilladelse til at forsyne orglet med en inskription, hvoraf det fremgik, at
stafferingen var udført for de penge, hun havde givet
til kirken. Herudover blev det tilstået ham at anbringe
nogle mindeord om den afdøde (jf. også †gulv s. 938,
prædikestol s. 989, *(†)epitafium nr. 2, (†)gravsten nr.
13, †muret begravelse nr. 1). Crone, Samlinger A, 317.
518
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
519
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Orglets flytning til vest-

pulpituret fra den i 1500-tallet almindelige placering
i eller nær ved koret kan dette muligvis være foretaget 1653, hvor Christen Murmester ‘gjorde stillingen
(pulpituret eller stilladset?) ved orgelværket’.
520
Orglets stemmeantal kendes ikke. If. Axel Rechnagel fandtes der 16 stemmer, jf. Nyborg Vor Frue 13881988, 65-81, men denne oplysning kan ikke bekræftes.
Den eneste sikre oplysning vedr. størrelsen er, at der i
1870 fandtes mindst 13 stemmer i orglet. RA. Tvede.
Emneordn.ark. (overslag fra J. A. Demant 16. dec. 1870).
521
Crone, Samlinger A, 319. Crones kildehenvisning,
»Kirke Rgsk: Fol: 220«, har ikke kunnet bekræftes.
Synsmændene havde sandsynligvis ret, når de antog, at
denne stemme var en bemærkelsesværdig nyhed. Dette
kan meget vel have været det tidligste eksempel i landet
på en orgelstemme med gennemslående tunger (fritunger). Den omtalte crescendoanordning var antagelig en
såkaldt ‘vindsvelle’, dvs. et fodtrin, der regulerede vindforsyningen til Vox Angelica og dermed muliggjorde en
ekspressiv modulering af tonestyrken. Det bemærkes
endvidere i synserklæringen, at »Koblingen af begge
Klaviaturerne kunde, ved en sindrig Mekanisme, foretages og afløses med Foden under selve Spillet«.
522
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Arbejdet udførtes af P.
U. F. Demant. Det anføres, at stemmen rummede 102
piber.
523
Antagelig var der tale om, at ældre stemmer blev
afløst af nye. Orglets stemmeantal blev næppe forøget
i 1855.
524
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Det anføres, at Demant
samtidig foretog en flytning af orglet, men der er ingen
specifikation af flytningens art. Der havde åbenbart
været tekniske problemer med det oprindelige bælg
anlæg, siden man i 1849 etablerede et nyt, ukonventionelt hejseanlæg med kæder og messinghjul; LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
525
RA. Tvede. Emneordn.ark. Den bevarede vindlade fra orglet viser, at dette havde manualomfanget
C-c'''. En redegørelse for de foreliggende, ufuldstændige oplysninger vedr. orglets disposition findes i Den
Danske Orgelregistrant.
526
Crone, Samlinger A, 318 f.
527
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Udsmykningen omtales som ‘gardiner’ og ‘draperier’
med seks dobbelte kvaster. Malerarbejdet udførtes af
maler Iversen. If. Crone, Samlinger A, 320, der henviser til rgsk. 1858 fol. 277, »siredes Orgelet med en
Mængde Forgyldning og stærke Farver«.
528
RA. Tvede. Emneord.ark.; LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
529
Orglet benyttedes ved kirkens genindvielse 17. dec.
1871, jf. Fyens Stiftstidende 18. dec. 1871.
530
Orglets skiftende dispositioner er i det følgende
søgt rekonstrueret ud fra de tilgængelige – og ofte
modstridende – oplysninger i kilderne, jf. RA. Tvede.
Emneordn.ark.; LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Menig-
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hedsrådsark. Sager vedr. kirken; A. C. Zachariasen &
Søn, Fortegnelse over leverede orgler, i Den Danske
Orgelregistrant; Div. dokumenter i Den Danske
Orgelregistrant; Organist- og Kantorembederne, div. udg.;
Nyborg Avis 6. juli 1895; Nyborg Vor Frue 1388-1988.
En nærmere redegørelse for rekonstruktionsprincipperne findes i Den Danske Orgelregistrant.
531
Registertrækkene for Tectus 8 Fod i manual II og
pedalet har antagelig fejlagtigt båret påskriften »Textus
8 Fod«, jf. Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927.
Ved bestilling af et parti porcelænsskilte havde firmaet
fået leveret et antal eksemplarer med denne skrivefejl.
532
Bælgene var placeret i et bælghus i tårnets andet
stokværk. LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; Løgstrup 1923,
22.
533
Nyborg Avis 6. juli 1895.
534
Bassun 16 Fod blev muligvis udskiftet eller omdannet af Fr. Nielsen, jf. Nyborg Avis 6. juli 1895.
535
LAFyn. Menighedsrådsark. Sager vedr. kirken; A. C.
Zachariasen & Søn: Fortegnelse over leverede orgler, i
Den Danske Orgelregistrant.
536
LAFyn. Menighedsrådsark. Kassebog. Den i Organistog Kantorembederne, 4. udg. 1944 anførte disposition
afspejler uden tvivl et omdisponeringsprojekt, der ikke
blev realiseret.
537
A. C. Zachariasen & Søn: Fortegnelse over leverede
orgler, i Den Danske Orgelregistrant.
538
Tremulanten omtales i Vor Frue Kirke 1388-1988,
67. Dens funktion specificeres ikke, men det må antages, at den indvirkede på stemmerne i manual II.
539
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 67.
540
RA. Tvede. Emneordn.ark.
541
Meddelt af orgelbygmester Poul-Gerhard Andersen.
542
Crone, Samlinger A, 294 og 320; RA. Tvede. Emneordn.ark.; LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.
543
LAFyn. Menighedsrådsark. Kassebog. 1891 fornyede
urmager Johansen signalhammerens fjeder, jf. LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
544
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag. Kirken var lukket i en
periode på grund af en omfattende istandsættelse af
taget.
545
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Yderligere oplysninger
om kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.
546
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 70.
547
Placeringen kan have været på et svaleredepulpitur, sådan som det bl.a. kendes fra Næstved Skt. Mortens og Vordingborg Vor Frue (DK Præstø 150 og 184),
hvor orgelbygger Hans Brebus havde arbejdet (jf. note
508). Rechnagel anfører, formentlig på grundlag af en
bemærkning i Nyborg i 800 år II, 149, at orglet var
placeret på et pulpitur eller podium foran midterpillen ind til det nordlige sidekapel, jf. Nyborg Vor Frue
1388-1988, 65.
548
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Regnskabsposten kan
enten omhandle et stillads, der blev anvendt ved ned-
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tagning og/eller opsætning af orglet, eller et egentligt
pulpitur.
549
NM. Høyen, notebog VIII, 1830, 30.
550
Pulpiturudsmykning med musikanter kendes fra
sangerpulpituret (1586) i Køge (DK KbhAmt 220). På
orglet i Kronborg Slotskirke (1639) findes musikanter
afbildet på fyldinger på orgelhusets sider (DK Frborg
629).
551
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog; Larsen (note
233) I, 202.
552
Demant modtog 395 rigsbankdaler for arbejdet.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
553
Ildpander kendes fra bl.a. Ribe Domkirke (DK Ribe
506) og Odense Domkirke (DK Odense 609).
554
I et notat fra 2008 nævnes muligheden for, at maleriet er udført af Odense-maleren Hans Schütte, jf. korrespondance i NM. Tilskrivningen må dog betragtes
som ganske usikker. Jf. også note 712.
555
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Maleriet havde tilhørt hustruens afdøde bror, jf. LAFyn.
Pastoratsark. Kirkeprot.; Løgstrup 1923, 48. Kirken betalte
i april 1876 for fragt af maleriet fra ‘Nielsen, Taastrup’.
556
Tidligere var rammen egetræsmalet oven på ældre
forgyldning. NM. Indb. ved N. J. Termansen 1955.
557
NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen uden dato.
558
Ifølge DaAtlas III, 523, var maleriet »en nyelig taget
Copie af det som findes i Kiøbenhavn i St. Nicolai
Kirke, giort uden Tvivl af Carl v. Mander«.
559
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; DaAtlas III, 523; Kong
Christian VIII’s dagbøger (note 251), 32.
560
Crone, Samlinger A, 432; jf. også NM. Indb. ved Chr.
Axel Jensen uden dato.
561
NM. Indb. ved N. J.Termansen 1967. Måske identisk
med maleren Hans Christian Borch, †1805 i Nyborg,
fra hvis hånd dog kun kendes ganske få værker, bl.a. et
præsteportræt i Kettrup (DK Tisted 127) og Christian
IV til hest, en kopi efter Karel van Mander. Endvidere
omtales i kirkens regnskaber en ‘maler Borch’, i bilagene med signaturen J. H. Borch, der udførte malerarbejde i kirken i årene 1766-1805, jf. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.; Bilag; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
562
Her mangler tilsyneladende et ord, formentlig forsvundet ved en istandsættelse af rammen.
563
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ifølge Crone, Samlinger
A, 432, blev maleriet skænket til minde om distriktskirurg Frederik Ludvig Schønemann, †1818, og hustru
Sophie Olsen, †1842.
564
Crone, Samlinger A, 432.
565
Løgstrup 1923, 54.
566
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. breve.
567
Oprindelig var rammen forsynet med et forgyldt
kors, samt et ‘gennembrudt og -stukket egetræsgalleri’,
jf. fig. 36f, samt LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
568
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Kirkeprot.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
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Fig. 341-42. Hængestykker fra †orgel nr. 4, 1871 (s.
1016-17). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pendants
from †organ no. 4, 1871.
569

Crone, Samlinger A, 431.
Maleriet beskrives i kirkens inventarier som visende
‘forkyndelsen af Marias undfangelse’ (1833/34), ‘forkyndelsen om Maria undfangelse’ (1837/38) og ‘forkyndelsen for jomfru Maria’ (1889); formentlig menes
der en gengivelse af Bebudelsen.
571
Det omtales endnu 1889. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
572
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 43.
573
Pokalen blev overladt kirken af major von Münnichs svigerdatter efter et af ham i sin tid udtalt ønske.
Den har så vidt vides aldrig været i kirkelig brug.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Kirkeprot.;
Menighedsrådsark. Rgsk.; jf. også Løgstrup 1923, 40.
574
Det synes at have været almindeligt, at der med
donationen af en lysekrone også fulgte en kapital, som
kunne bruges til at anskaffe lys for, jf. Jürgen Beyer,
»Stiftung, Plazierung und Funktion von Wand- und
Kronleuchtern in lutherischen Kirchen«, Zeitschrift für
Lübeckische Geschichte, 92, 2012, 112 ff.
575
Skaftet kan muligvis være fornyet. Der synes at være
en farveforskel i materialet, således at skaftet fremstår
mere rødligt end det øvrige. Indstemplede cifre på
hver arm samt på skaftet indikerer, at kronen har været
adskilt og samlet igen. Sml. i øvrigt med de i note 578
nævnte kroner.
576
Et ofte anvendt motiv i senmiddelalderen, jf. f.eks.
kalkmalerier i Århus Domkirke og Åle Kirke, begge o.
1500 (DK Århus 404 og 4362). I Nyborg ses det femte
sår, et gennemboret hjerte, dog ikke.
577
HofmFund V, 436.
578
Andre beslægtede kroner findes i Värmdö Kirke i
570

Uppland (1400-tallet, SvK Uppland I, 456) og Vassunda
Kirke (slutningen af middelalderen, SvK Uppland IV,
180). Se også Sigurd Erixon, Mässing. Svenska manufakturer och konsthantverksprodukter under 400 år, Lund 1978,
25 ff., særlig fig. 2, 3-4 og 7, og Hanns-Ulrich Haedeke,
Metalwork, Great Britain 1970, fig. 94; endvidere NielsKnud Liebgott, Lys. Lamper, stager og kroner fra middelalder og renæssance, Odense 1973, 28 ff., der henviser til
kroner fra islandske kirker. Om Mariakroner se i øvrigt
Vera Henkelmann, Spätgotische Marienleuchter. Formen,
Funktionen, Bedeutungen, Regensburg 2014.
579
En ikke usædvanlig praksis, jf. Beyer (note 574) 118.
580
Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz SchleswigHolstein I, Richard Haupt (udg.), Kiel 1887, 558. Også
i Ödeby Kirke i Närke findes en lysekrone med apostelfigurer (skænket 1682, SvK Närke I, 668; jf. også
Erixon (note 578) 71 med fig. 46); denne er dog ikke
umiddelbart beslægtet med Nyborg-kronen. Endelig
kan nævnes den store lysekrone i Helsingør Domkirke,
skænket 1662, hvis otte arme bærer figurer af en mand
med hellebard (DK Frborg 218).
581
Angivelig for sammen med lysekrone nr. 4 at
udtrykke ‘sang’ og ‘klang’, jf. korrespondance i NM.
582
HofmFund V, 438.
583
HofmFund V, 439 ff.
584
I præsteindberetningen angives citatet at være
en »Aunitij Augustini sententze«, dvs. formentlig en
sentens fra Augustins skrifter, hvor det dog ikke har
kunnet findes, jf. PræsteindbWorm 137 med note 8.
585
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Embedsbog 1650-64.
586
LAFyn. Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825. For
eksempler på denne praksis, hvor en lysearm sikrede
belysning af epitafiet, se Beyer (note 574), 132.
587
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Pastoratsark. Embedsbog 1795-1825.
588
Fyens Stiftstidende 17. jan. 2008.
589
1867 omtales 50 ‘messinglyselampetter’ til »Fartøyiene«; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Jf. også Thalund,
Kirkeskibe 92, samt kirkeskib nr. 3 ndf.
590
Thalund, Kirkeskibe 93, der refererer til papirer, indlagt i skibet. Navnet er ikke anført på skibet. Til skibet
hørte en særlig stol eller stativ, det kunne placeres i, når
det var nødvendigt at tage det ned. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
591
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A,
425.
592
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Thalund, Kirkeskibe 92.
593
Skibet skal ifølge en fejlagtig tradition være skænket
til kirken som en votivgave af den virkelige Nordskovs
kaptajn efter forliset. Det har imidlertid været ejet af
en løjtnant Lund, der riggede det til og forærede det
til vennen, løjtnant Peter Klein, hvis brorsøn skænkede
det til kirken. Thalund, Kirkeskibe 92; jf. også Løgstrup
1923, 31.

noter
594

Thalund, Kirkeskibe 86 og 92.
Løgstrup 1923, 30 f.
596
Bygmesterens navn og årstallet 1922 er anført på
undersiden af dækket; Thalund, Kirkeskibe 92.
597
Thalund, Kirkeskibe 92.
598
Dokumentet opremser 33 navngivne borgere med
deres hustruer, som havde ret til at benytte klædet
uden betaling. Af lejeindtægterne skulle de fire slettemark lægges til side, så der i fremtiden kunne anskaffes et liglagen til brug sammen med klædet, mens den
femte tilfaldt klokkeren for hans ulejlighed. LAFyn.
Nyborg Stads Spejl II.
599
LAFyn. Nyborg Stads Spejl II.
600
Uret med tre urskiver, transport og opstilling, kostede
3205 rigsbankdaler, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk.
breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Ifølge Løgstrup 1923, 23, var uret
fremstillet til Viborg Domkirke, som dog ikke kunne
skaffe midler til det; dette har ikke kunnet bekræftes.
601
Jens Lampe, »Bidrag til urmageriets historie i
Nyborg«, FyÅrb 1981, 65 f. Det er et af de tidligste urværker i landet, der er disponeret liggende for
at lette reparationer; jf. korrespondance i NM (Hans
Stiesdal 6. marts 1974).
602
Lampe (note 601), 67; korrespondance i NM.
603
Urskiverne er i dag placeret ud for glugger i det
øvre mellemstokværk, som næppe oprindelig har
været beregnet til urskiver (jf. s. 924).Var der fra opførelsen placeret et ur i tårnet, må skiverne således efter
alt at dømme have haft en anden placering end den
nuværende.
604
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Embedsbog 1650-64.Til hjælp
hertil havde klokkeren i sin bolig (1692) et timeglas på
‘en og halv time’ samt et ‘sejerværk med lod og hus’.
1712 fik Arent Sibbern i Odense 20 rigsdaler i betaling
for »Eet Nyt Engelske Uhr, Slag Werch, som er i Klocherens Residentz«. Uret, der slog kvarter- og fuldslag,
blev fra 1776 opbevaret hos byfogeden, år 1800 blev
det solgt på auktion. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
605
Bl.a. tre trisser og to lodder; LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
606
1743 modtog urmager Christian Sibbern 55 rigsdaler for reparation, 1759 blev vægterne betalt for at
våge i tårnet og slå med klokken, mens urværket blev
repareret, og 1797 og atter 1815 gennemførtes større
reparationer ved Peder Fischer, i førstnævnte tilfælde
bl.a. med et nyt pendul; LAfyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
607
Ifølge det detaljerede overslag var viserværket
»reent borte«, mens gang-, slå- og kvarterværket havde
omfattende mangler. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.;
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
608
LAFyn. Svend Larsens samling 1530-1965. Sagsrække 3.
609
Lampe (note 601), 65.
610
Korrespondance i NM.
611
Således anført i SuhmSaml I, 1, 73 og gentaget af
Vedel Simonsen i hans kortfattede beskrivelse af kirken
595
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i LAFyn. Vedel Simonsens Samlinger: Diverse Samlinger
1800-1858. 60. Arkæologiske optegnelser om Nordfyn.
612
Forordningen angiver også en takst for ringning
med »alle 5 Klocher«. Det er dog ikke givet, at den
dermed omtaler samtlige kirkens klokker. LAFyn. Pasto
ratsark. Embedsbog 1650-64.
613
I rgsk. 1667 nævnes ‘treklokken’ og ‘syvklokken’;
disse må formodes at være identiske med nogle af ovennævnte klokker. I første halvdel af 1700-tallet desuden
‘porteklokken’; det er uvist, hvad denne betegnelse
henviser til. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag.
614
Spørgsmålet om klokkernes oprindelse har givet
anledning til nogen usikkerhed i litteraturen. Crone,
Samlinger A, 393 f. og C, 350, anfører (efter DaAtlas,
men fejlagtigt gengivet), at Mariaklokken og Vægterklokken [!] (nr. 2-3) hang på slottet til 1604. Samme
oplysning findes i en artikel i Nationaltidende 23. april
1891, mens det i Nyborg Avis 13. maj 1899 anføres, at
Tolvklokken (nr. 1) kom fra slottet og Mariaklokken
(nr. 2) fra ‘Nonneklostret’[!]. Oplysningen fra Crones
Samlinger gentages i Løgstrup 1923, 4 f. og 23 og Nyborg
i 800 år II, 155, mens Nyborg Vor Frue 1388-1988, 80,
alene henfører Mariaklokken til slottet.
615
Nyborg Avis 13. maj 1899 meddeler, at ‘lilleklokken’,
dvs. fem- eller tiklokken (nr. 5), hang i messeklokkespiret, til dette angivelig styrtede sammen 1777, hvorved klokkens hank blev ødelagt (jf. også note 193).
Dette er dog næppe korrekt.
616
Uldall, Kirkeklokker 150 f. (nr. 483). Klokker af
denne, måske nordtyske støber, findes i Svendborg Vor
Frue Kirke, hvorfra støbernavnet »Pether« kendes (s.
367), og Ærøskøbing Kirke samt i kirker på Lolland og
Falster. To af disse er daterede, nemlig klokken i Kettinge fra 1407 (DK Maribo 1098) og klokken i Sakskøbing fra 1422 (DK Maribo 151).
617
Af Uldall, Kirkeklokker 150, beskrevet som værende
fra 13-1400-tallet, tre af dem præget i Lübeck, en i
Hamburg og en i Lüneburg.
618
Uldall, Kirkeklokker 150 f. Tolkningen indebærer, at
kongernes navne »tl pi b«, hvoraf de fire første tegn
står på hovedet, må læses bagfra, samt at bogstaverne
i de to navne står sammenblandet. Endelig er navnet
på den tredje konge, Melchior, udeladt og må opfattes
som underforstået.
619
Uldall, Kirkeklokker 150 f.
620
Årstallet 1480 nævnes første gang i HofmFund V, 417
(1760), hvor det anføres, at kirken har fem klokker, den
ene med årstallet 1480 (i samme beskrivelse nævnes
tårnet som opført 1549). I den lidt ældre præsteindberetning 1755 omtales Tolvklokken med »Obscure«
karakterer,‘da hvert bogstav (…) måske betegner et helt
ord. Dog menes at klokken ej er ældre end den forrige
(dvs. Mariaklokken fra 1450), endskønt indskriften
er mere obskur’; KB. Kallske saml 377. 4°. DaAtlas VI,
767, anfører derimod, at Tolvklokken ‘er meget ældre’
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(end Mariaklokken fra 1450). Crone, Samlinger A, 394,
nævner årstallet 1480 med henvisning til HofmFund,
og denne opfattelse gentages i litteraturen (Nationaltidende 23. april 1891; Løgstrup 1923, 23; Nyborg i 800 år
II, 155 og Nyborg Vor Frue 1388-1988, 80).
621
NM. Indb. ved F. Uldall 1891(?).
622
PræsteindbWorm 133. I litteraturen opfattet som
identisk med det såkaldte klokketårn på kirkegården
(d.e. †stenhus s. 868), jf. Crone, Samlinger A, 394 f. samt
note 620.
623
Uldall, Kirkeklokker 278 ff. (nr. 481).
624
Samme støbermærke findes på klokker i Fløng
(DK KbhAmt 732) og Hjadstrup (Odense Amt) samt
på klokker i kirker i Mecklenburg-Schwerin. Uldall
henfører desuden to klokker i Rynkeby (Odense Amt)
og Tranekær (Langelands Nørre Hrd.) til denne uidentificerede støber, om end de ikke bærer støbermærket.
625
Crone, Samlinger 394; gentaget i Nationaltidende 23.
april 1891; Løgstrup 1923, 23; Nyborg i 800 år II, 155 og
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 80.
626
DaAtlas VI, 767. Litteraturen følger denne oplysning.
627
Uldall, Kirkeklokker 206 f. (nr. 482). Samme støber
har udført klokker i bl.a.Vor Frue Kirke i København
(DK KbhBy 1, 190, oprindelig i †Antvorskov Klosterkirke, jf. DK Sorø 618), til Blistrup og Vinderød
(DK Frborg 1275 og 1596), Frøslev (DK Præstø 451)
og Gislev (Gudme Hrd.) m.fl., jf. Uldall, Kirkeklokker
200 ff.
628
Uldall, Kirkeklokker 206.
629
Bl.a. i Uggerby (Hjørring Amt), Lomborg (DK
Ringkøbing 757), †Sortebrødrekirke i Vejle (DK Vejle
264), Kirkerup (DK Sorø 842) og Gislev (Gudme
Hrd.); de to sidstnævnte klokker er ligeledes støbt af
Oluf Kegge. Niels-Knud Liebgott, »Afstøbninger af

Fig. 343. Segl på bagsiden af maleri nr. 2 (s. 1022). Foto
Jens Johansen o. 2008. – Seal on the back of painting no. 2.

pilgrimstegn på danske middelalderlige kirkeklokker«,
ÅrbOldkHist 1971, 225-29.
630
Ole Schiørring, »Byudvikling i det middelalderlige Horsens – nye arkæologiske resultater«, Vejle Amts
Årbog 1998, 40.
631
Jf. Liebgott (note 629) 229-31. Monstransen findes
desuden på klokker i Rynkeby og Allerup kirker
(Odense Amt).
632
Uldall, Kirkeklokker 207, identificerer mønterne
som fire klippinge fra Christian II’s regeringstid (151323), placeret omkring et aftryk, formentlig af en Christian II-skilling fra Malmø.
633
If. Uldall, Kirkeklokker 207, formentlig nordtysk o.
1450.
634
Traditionen kan føres tilbage til Crone, Samlinger A,
393, og skyldes tilsyneladende en fejllæsning af DaAtlas (jf. også ovf.). Den gentages i Nationaltidende 23.
april 1891; Løgstrup 1923, 23; Nyborg i 800 år II, 155 og
Nyborg Vor Frue 1388-1988, 80, der dog tilføjer, at det
nok er en misforståelse.
635
Sammenkædningen med byen Rostock er tidligst
anført i DaAtlas VI, 767, mens tilskrivningen til den
specifikke klokkestøber tidligst findes i Nyrop, Kirkeklokker 104, og gentages i Hans Nyholm, Kirkeklokker
i Danmark. En registrant, Odder 1996 (klokkestøber nr.
92).
636
I anden halvdel af 1800-tallet også betegnet ‘fireklokken’, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
637
DaAtlas VI, 767. Om Fem- eller Tiklokken beretter Vedel Simonsen (med henvisning til Jacob Lerche)
desuden følgende: Ved Slotskirkens (s.d.) nedbrydning (her dog placeret i slottets østfløj) skænkede
kongen ‘slotsklokken’ til Vor Frue Kirke. Den daværende kommandant tilegnede sig imidlertid klokken
som vagtklokke, hvor den blev sønderslået. Han fik
derpå befaling om at lade den omstøbe og levere til
kirken, ‘og er dette den Klokke, hvor med fem og ti
slet ringer’. LAFyn. Vedel Simonsens Samlinger: Diverse
Samlinger 1800-1858. 68. Topografiske samlinger.
Alene Fem- eller Tiklokkens støbeår udelukker imidlertid, at beretningen kan omhandle denne. Dog vides
det, at Christian V 1673 overlod magistraten i Nyborg
en klokke, som skulle findes på slottet sammesteds, jf.
RA. DaKanc. C12. Fynske og smålandske tegnelser (14.
febr. 1673).
638
Nyholm (note 635) (klokkestøber nr. 116).
639
Crone, Samlinger A, 395; Løgstrup 1923, 23.
640
Løgstrup 1923, 26. Klokken kunne muligvis være
identisk med †nr. 4.
641
Crone, Samlinger A, 395 f.
642
Allan Wahl, »Vinhandler, konsul Th. Andersen
og de fynske klokkespil«, Acta campanologica vol. 7, 6
2005, 1-15. Th. Andersen skænkede også klokkespil
til Odense Skt. Knuds 1936 (DK Odense 632) (siden
1988 i Dansk Klokkemuseum i Over Lerte Kirke), til
Svendborg Vor Frue 1947 og atter 1958 (s. 368), og til

noter

Faaborg 1960 (s. 780). Klokkespillet indviedes i september 1957, jf. Lampe (note 601), 67.
643
Flytningen skyldtes, at der efter anbringelsen af
store jerndragere til understøttelse af spirkronen ikke
længere var plads til klokkespillet i 5. stokværk. Nyborg
Vor Frue 1388-1988, 78-79. Tak til campanologen Per
Rasmus Møller for oplysninger vedr. klokkespillet.
644
Fortegnelsen omfatter ‘de epitafier og gravsten
sammen med deres indskrifter, der kan ses i Nyborg
Kirke’, jf. Resen, Fyn 210. Fortegnelsen er dog ikke
fuldstændig, enkelte monumenter synes at optræde to
gange, og to af de omtalte monumenter har nærmere
karakter af kisteplader. Det må også bemærkes, at indskrifterne ikke er afskrevet i deres fulde længe; ofte er
blot oplysninger om personalia og monumentets stiftere medtaget. Monumenterne er inddelt i tre grupper efter deres placering i kirken, henholdsvis ‘i koret’
(fire stk.), ‘neden for koret’ (15 stk.) og ‘omkring døren
til tårnet’; tilsyneladende de resterende monumenter,
hvilket dog umuligt kan have været tilfældet, hvorfor denne placering ikke er medtaget i nedenstående
beskrivelse.
645
J. P. From tiltrådte sin stilling i 1831, men pensioneredes pga. sygdom i 1851, jf. Westerbeek Dahl (note
277) 115 og 131. Hans efterladte samlinger består
af løsblade og små hæfter med notater om Nyborgs
historie, herunder en pakke med titlen »Monumenter
Nyborg Kirke« (From).
646
Crone, Epitafier 33-49 og 257-76. Epitafiernes
indskrifter er afskrevet og forsynet med supplerende,
personalhistoriske oplysninger. Crone påbegyndte
arbejdet med at afskrive indskrifterne i 1854, jf. Samlinger A (Forord). 1871 havde han desuden tilsyn med
flytningen af epitafier og ligkister fra kirken i forbindelse med restaureringen; jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. En plan over epitafiernes placering i kirken før restaureringen (fig. 183) kan være
udført i denne forbindelse.
647
Crone, Efterretninger 319-35 og 97-117. Ud over
fortegnelsen over kasserede gravsten (hvorfra seks af
stenene har vist sig at være bevaret, nemlig nr. 13, 17,
18, 25, 30 og 31 (Crones nummerering)) har Crone
benyttet sognets kirkebøger samt kilder i byens arkiv. I
Crone, Begravede 46-61, har samme desuden omtalt en
række af de personer, der gennem tiden er begravet på
byens kirkegårde.
648
Kun de 36 monumenter fra fortegnelsen over kasserede gravsten er indarbejdet ndf., mens de øvrige 81
numre, omtalt i Crone, Efterretninger (nr. 37-117) er
udeladt, idet disse primært er baseret på oplysninger
om begravelseshandlinger, ikke om konkrete monumenter.
649
HofmFund V, 428 f.
650
Oplysningen findes i en regnskabsbog fra 1550’erne,
hvor bl.a. kirkens gæld er noteret; LAFyn. Bispeark.
Rgsk. Jf. også Seesko (note 50), 48-64.
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Fig. 344. Støbermærke for »Pether«. Detalje af klokke
nr. 1 (s. 1046). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Founder’s mark for “Pether”. Detail of bell no. 1.
651

25. nov. 1656 prædikede biskop Laurids Jacobsen
Hindsholm over lensmand Mogens Kaas, jf. Laurits
Jacobsen (Hindsholms) Dagbog (note 26), 717.
652
Deriblandt følgende: Vibeke Gyldenstierne blev
begravet i kirken 6. nov. 1613, jf. »En Skue-Penge af
Guld med de Frisers og Gyldenstierners Vaaben 1585«,
DaMag 1, 2, 1746, 132. 4. aug. 1641 prædikede biskop
Hans Mikkelsen ved Anna Gyldenstiernes jordefærd, jf.
Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, Anne Riising
og Mogens Seidelin (udg.), Odense 1991, 204. Hun
blev siden begravet i Rønninge Kirke. 8. dec. 1670
blev Eske Bille, der var korporal i kaptajn Wichmands
kompagni, begravet i kirken, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk. og Crone, Efterretninger 328 (nr. 43).
653
Det gælder for borgmester Hans Walter (†1603,
epitafium nr. 5 og *(†)gravsten nr. 9), borgmester
Peder Nielsen (†1638, *(†)epitafium nr. 1 og gravsten
nr. 13), rådmand Bertel Hansen (†1652, epitafium nr.
9 og gravsten nr. 4), rådmand Knud Bjørnsen (†1654,
*(†)epitafium nr. 2 og (†)gravsten nr. 13), rådmand
Niels Jensen Riber (†1669, (†)epitafium nr. 3 og gravsten nr. 21) og tolder Rasmus Poulsen Boesen (†1757,
mindetavle nr. 23 og gravsten nr. 21); muligvis også for
sognepræst Mads Pedersen Lerche (†1660, epitafium
nr. 14 og gravsten nr. 20).
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(†)Epitafium nr. 3, hvis ramme blev kasseret 1843,
har uden tvivl også hørt til denne gruppe.
655
Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter,
Breve og andre Kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre
Forhold før 1728, Oluf Nielsen (udg.), VII, Kbh. 1886,
25 (7. nov. 1682). Fire ældre epitafier (nr. 7, 12, 15
og 16; o. 1642-64), udformet som enkle skrifttavler,
kunne muligvis have været udstyret med rammer, som
siden er kasseret. Der findes dog ingen bevarede, skriftlige vidnesbyrd om sådanne, ligesom der ikke er umiddelbart synlige spor efter rammer på monumenterne.
656
Om genbrug af gravsten, se Vibeke Michelsen,
»Genbrug af gravsten«, Kirkens bygning og brug, 181200.
657
»Jacob Langebeks rejse i Sjæland og Fyn 1746«, KirkehistSaml 4, 4, 1895-97, 43.
658
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; jf. også Crone, Samlinger
A, 284, og Efterretninger 319.
659
Nyborg Avis 13. maj 1899.
660
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Samtidig blev murermester Knudsen betalt for at
afbrække og hvidte, hvor to epitafier havde hængt, vel
de to ovennævnte.
661
Måske de samme tre, som nogle måneder forinden
var blevet hensat i brøstfældig tilstand i den vestligste
begravelse i Skt. Gertruds Kapel sammen med nogle
overskydende gulvfliser (†begravelse nr. 19). LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
662
LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; jf. også Crone, Epitafier 33.
663
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Menighedsrådsark. Rgsk.
664
Resen, Fyn 218; Crone, Epitafier 33 (nr. 1).
665
NM. Udateret notat ved Chr. Axel Jensen.
666
Jacob Langebek (note 657), 43 f.
667
Epitafiet er ikke med på Crones plan over epitafiernes placering i kirken før 1871 (fig. 183); måske blev
det taget ned ved restaureringen 1833-35, da korbuekrucifikset synes at være ophængt på dets plads.
668
LAFyn. Pastoratsark. Kirkeprot.; jf. også note 357.
669
Resen, Fyn 211 og 218 (epitafiet er omtalt to
gange); Crone, Epitafier 34 (nr. 2).
670
Bonde april 1990.
671
Samme forlæg er anvendt på et epitafium over
tolder Jakob Nielsen Quist (†1611) i Ålborg Vor Frue,
jf. Svend B. Olesen, Vor Frue Kirke i Ålborg, 1978, 103 ff.
Jf. også relief på *(†)prædikestol fra Odense Domkirke
(fra 1591) (DK Odense 577), nu i Harndrup Kirke
(Odense Amt); Birgitte Bøggild Johannsen, »Hvorledes
Odense domkirkes prædikestol blev til tre«, NMArb
1994, 111.
672
Crone, Epitafier 34 (nr. 2). Resen, Fyn 218 anfører,
at epitafiet hang ‘på den venstre side fra koret’.
673
Larsen (note 233) II, 246.
674
HofmFund V, 437; Larsen (note 233) II, 246.
675
Crone, Epitafier 35 (nr. 5).
676
Ideen til det usædvanlige ornament synes at være
654

et lån fra Hans Vredeman de Vries’ kobberstukne kary
atide-serie (o. 1565), jf. Ger Luijten, Hollstein's Dutch
and Flemish Etchings, Engravings, and Woodcuts c. 14501700, Rotterdam 1997, XLVII, nr. 439-41.
677
Ud over at være virksom på sin hjemegn arbejdede
Johan von Enum bl.a. i Nyborg (jf. også epitafium nr.
4), i Sønderjylland og for Christian IV på Frederiksborg Slot (o. 1612), jf. Theodor Riewerts, »Der Maler
Johan von Enum«, Nordelbingen. Beiträge zur Heimatforschung in Schleswig-Holstein Hamburg und Lübeck 12,
1936, 39-59. Jf. også Francis Beckett, Kristian IV og
Malerkunsten, Kbh. 1937, 21 ff., samt kunsthistorisk
oversigt i DK SJyll 2905 ff.
678
Riewerts (note 677) 46 f.
679
Crone, Epitafier 35 f. (nr. 5).
680
Larsen (note 233) II, 244.
681
Sidsel Knudsdatter, †1648, var 2° g.m. borgmester
Peder Nielsen, jf. *(†)epitafium nr. 1 og gravsten nr. 13;
jf. også Larsen (note 233) II, 245.
682
Crone, Epitafier 36 (nr. 6).
683
Riewerts (note 677) 42 f. og 46. Johan von Enum
har anvendt samme Kristusfigur på bl.a. et epitafiemaleri fra 1609 i Kristkirken i Tønder (DK SJyll 992 og
2903).
684
Larsen (note 233) II, 245, anfører navnene på to
sønner, Knud Madsen Lerche, sognepræst i Nysted, og
Jacob Madsen Lerche (jf. epitafium nr. 13), samt en
datter, Johanne, af Mads Lerches andet ægteskab.
685
DaAdÅrb XIII, III, 63. Formentlig kvinden tv., der
er malet som mest ungdommelig.
686
En slags krans eller krone, båret af ugifte kvinder,
oftest af perler. Jf. epitafiemalerier i f.eks. Næstved Skt.
Peders fra 1620’erne (DK Præstø 107 f.) og Horsens
Klosterkirke fra 1635 (DK Århus 5904).
687
Om svøbelsesbørn og deres klædning, se Camilla
Luise Dahl, »Svøbelsesbørn i tidligere tider«, Dragtjournalen 4, 6, 2010, 17 ff.
688
Crone, Epitafier 36 (nr. 6) og Samlinger A, 344.
689
Larsen (note 233) II, 244, anfører navnene på tre af
dem: Frands, Peder og Anne.
690
Resen, Fyn 212, synes at indeholde oplysninger fra
indskrifterne på både epitafiet og *(†)gravsten nr. 9;
Crone, Epitafier 34 (nr. 3).
691
Crone, Epitafier 34 f. (nr. 3).
692
Larsen (note 233) II, 252.
693
Anders, Erik og Hans, jf. Larsen (note 233) II, 254;
jf. også Crone, Epitafier 37 (nr. 8).
694
Kun skæftet er synligt.
695
Af ankeret, Håbets vanlige attribut, er kun hugget
enderne, der stikker frem bag figurens ryg.
696
Hoop-Scheffer (note 409), nr. 32. Jf. Også Hans Feldbusch, »Eine Neuerwerbung der Gemälde-Galerie des
Suermondt-Museums«, Aachener Kunstblätter 1957, 50 f.
697
Jacob, *1625, jf. Larsen (note 233) II, 252.
698
Deriblandt Elisabeth og Inger, jf. Larsen (note 233)
II, 252.
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699

Crone, Epitafier 37 (nr. 8).
Tallet er tilføjet over linjen.
701
Resen, Fyn 219; Crone, Epitafier 35 (nr. 4).
702
Crone, Epitafier 35 (nr. 4) og Samlinger A, 352.
703
Resen, Fyn 213; Crone, Epitafier 46 (nr. 16). Parret
blev begravet i søndre sideskib, jf. Crone, Samlinger B,
96.
704
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1955. Jf. også Sven
Arnvig, »Noget mere om Hans Schütte«, FyÅrb IV,
1950-52, 326 f., der læste signaturen »H. Schüt…«. Der
findes malerier signeret af Hans Schütte i en række
kirker, og flere andre er tilskrevet ham, jf. også Sven
Arnvig, »Maleren Hans Schütte fra Odense«, FyÅrb
1942-46, 214-22. Det forhold, at storfeltets udhuggede indskrift fortsætter ned bag maleriet, således at de
sidste linjer er skjult bag det, kunne tyde på, at maleriet
er lidt yngre end selve epitafiet og først tilføjet efter
dets ophængning i kirken.
705
Crone, Epitafier 46 (nr. 16).
706
Larsen (note 233) II, 260; hun blev 2° g.m. Jacob
Andersen Scheffer, jf. gravsten nr. 4. Hun er desuden
afbildet på *(†)epitafium nr. 1 som stor pige.
707
Resen, Fyn 211; Crone, Epitafier 41 (nr. 12).
708
Otto Andrup, »Nogle Talmonogrammer fra det 16.
og 17. Aarhundrede og deres Tydning«, ÅrbOldkHist
1911, 322.
709
Portrætterne er karakterfulde, således er Bertel
Hansen vist med let hængende venstre øje. Detaljer
i klædedragten samt portrættet af den ældste søn med
halvlangt, rødblondt hår peger mod det signerede
Schüttemaleri på epitafium nr. 8.
710
Hans og Laurids, jf. Larsen (note 233) II, 260.
711
Larsen (note 233) II, 260, omtaler kun en datter,
Maren.
712
Maleriet kan være udført af Hans Schütte, jf. også
maleri af Korsnedtagelsen i Odense Domkirke, udført
efter samme forlæg, der muligvis kan henføres til
Hans Schütte (DK Odense 788). Schütte har malet en
korsnedtagelse efter Rubens til epitafiet over Mikkel
Tygesen Hviid, †1672, i Randers Skt. Mortens (Randers Amt); den svarer dog ikke ganske til maleriet på
Nyborg-epitafiet. Jf. også note 554.
713
Crone, Epitafier 41 (nr. 12) og Samlinger A, 357, hvor
det anføres, at epitafiet før 1871 var blevet flyttet til
den nordlige pille i koret.
714
Resen, Fyn 214; Crone, Epitafier 43 (nr. 13).
715
LAFyn. Nyborg byfoged. Skifter uden for skifteprotokol 1653-69 m.m.
716
Crone, Epitafier 42 f. (nr. 13).
717
Resen, Fyn 211 og 218 (epitafiets indskrift er gengivet to gange med små variationer); Crone, Epitafier
259 (nr. 20). Jens Madsen (Rosenberg) forlod Nyborg
og blev 1666 borgmester i Odense, hvor han døde
1682. Han og hustruen (†1681) er begravet i Skt.
Knuds Kirke, jf. Larsen (note 233) II, 199 ff. og DK
Odense 882.
700

718
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Om motivets betydning, se Carsten Bach-Nielsen,
»Tidens tegn. Lidt om vanitasmotiver i 1600-tallet«, Ico,
1986, 4, 1-12.
719
*1648, jf. Larsen (note 233) II, 201.
720
*1652, jf. Larsen (note 233) II, 201.
721
Sammenlign med den lille dreng, Broder, på
Thomas Brodersen Risbrichs epitafium fra o. 1651 i
Odense Skt. Knuds med portrætmaleri tilskrevet Hans
Schütte (DK Odense fig. 605 og s. 765).
722
Larsen (note 233) II, 201, nævner navnene på seks
døtre: Kirsten, *1647 (jf. †muret begravelse nr. 9),
Helvig, *1650, Pernille, *1651 og Marie, *1654, samt
Anne, *o. 1660 og Barbara, *o. 1661; de sidste to må i
givet fald være sekundært tilføjet maleriet.
723
Jf. Annemarieke Willemsen, Kinder delijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden, Nijmegen 1998, fig.
68-69. Se også epitafiemaleri fra 1668 i Odense Skt.
Knuds, hvor familiens datter holder en rangle i hånden
(DK Odense 770 med fig. 635). På Nyborg-epitafiet
synes der at være monteret en tand eller lignende
på den rangle, som pigen i den gyldne kjole holder;
betydningen heraf er uvis.
724
Jf. DK Odense fig. 605 (jf. note 721).
725
Crone, Epitafier 259 (nr. 20).
726
Resen, Fyn 213; Crone, Epitafier 36 (nr. 7).
727
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; jf. også epitafium nr. 4.
728
Crone, Epitafier 45 (nr. 15).
729
NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen 1908; Arnvig 194246 (note 375) 203 ff., der dog senere lagde afstand til
formodningen, jf. Sven Arnvig, »Billedskæreren Anders
Mortensen – nogle arbejder og nogle forlæg«, FyÅrb
X, 1968-70, 179.
730
Larsen (note 233) II, 255.
731
En streg i k’et må være gået tabt.
732
Det forventelige N for Nielsdatter må på et tidspunkt være ændret til et M. Det afsluttende L må stå
for Lerche.
733
Ud over ægteparret optræder i alt 23 personer på
familieportrættet.
734
Måske parrets søn Mads Jacobsen Lerche, sognepræst i Landet og Ågerup, og hustru Elisabeth Frederiksdatter, jf. Larsen (note 233) II, 256.
735
Måske sønnen Hans, jf. Larsen (note 233) II, 256.
736
Heriblandt antagelig døtrene Sidsel, Anne og Karen
med deres respektive ægtemænd, købmand, senere
forpagter på Stensgård, konsumptionsforvalter m.m. i
Nyborg Bjørn Knudsen (jf. *(†)epitafium nr. 2, †muret
begravelse nr. 1), rådmand Niels Bertram og professor
ved Sorø Akademi Albert Mejer, jf. Larsen (note 233)
II, 256. Det fjerde ægtepar lader sig ikke umiddelbart
identificere.
737
Crone, Epitafier 45 (nr. 15) og Samlinger A 369.
738
Crone, Epitafier 272 (nr. 26).
739
Løgstrup 1925, 62, oplyser, at den ‘vejledende indskrift’ blev malet 1918. 1908 stod epitafiet uden indskrift, jf. indb. ved Chr. Axel Jensen 1908 (nr. 16).
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747

Fig. 345. Maler Johan von Enums signatur på epitafium nr. 3 (s. 1057). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The
painter Johan von Enum's signature on sepulchral tablet no. 3.
740

Maleriet kan muligvis være udført af den samme,
som har malet maleriet på epitafiet over Anna Hasebart
(†1658) og hendes ægtemand Peder Pedersen Lerche
(bror til Mads Pedersen Lerche), i så fald muligvis den
stort set ukendte Odensemaler Jochum Madsen Broch.
Herpå kunne tyde detaljer i klædedragten, bl.a. kvindernes blondekraver og kjolernes fornemme brokadestoffer.
741
Wiberg, Præstehist 2, 467; parret fik otte børn. Ifølge
kirkens regnskaber blev Hans Hansen Frick begravet
under alteret 1. juni 1746. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
742
Crone, Epitafier 272 og Samlinger A, 378.
743
Bror til Mads Pedersen Lerche, jf. note 740.
744
Identifikationen er foretaget i samarbejde med
Birgitte Bøggild Johannsen. Mads Pedersen Lerche
blev begravet i kirken 28. maj 1660, jf. Laurits Jacobsen
(Hindsholms) Dagbog (note 26) 730. Af LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. fremgår, at der blev betalt for Elisabeth
Andersdatter Scheffers begravelse i kirken 9. okt. 1690,
og at Claus Rasch blev nedsat i egen begravelse 30.
marts 1705 (†muret begravelse nr. 5).
745
Løgstrup 1925, 34 f.; http://www.geni.com/people/
Mads-Lerche/6000000012167552155, besøgt 29. aug.
2014.
746
DaAtlas VI, 769.

Selvom Claus Rasch 1682 blev politimester og
senere borgmester i København, blev både han og
begge hans hustruer begravet i Nyborg (jf . †gravkapel
nr. 2 og †muret begravelse nr. 5 samt note 744).
748
Ifølge Crone, Epitafier 272 (nr. 26), den oprindelige
placering. Snarere burde denne dog være i eller ved
koret, hvor de afdøde havde deres begravelser (†muret
begravelse nr. 2 og 5).
749
Resen, Fyn 219; Crone, Epitafier 39 (nr. 10).
750
Crone, Epitafier 39 (nr. 10).
751
Resen, Fyn 219; Crone, Epitafier 46 (nr. 17).
752
Crone, Epitafier 46 f. (nr. 17) og Samlinger A 376.
753
Parrets epitafium findes i Næstved Skt. Peders (DK
Præstø 111).
754
I en afskrift fra 1700-tallet anføres Hans Mules
dødsdag som 1. nov. og hans tid i provsteembedet som
22 år. Afskriften afviger på flere punkter fra den tekst,
der kan læses på epitafiet i dag; bl.a. er det afsluttende
årstal tydet som »1689«. LAFyn. Fyn i alm. Gravskrifter.
755
Crone, Epitafier 265 (nr. 21).
756
Crone, Epitafier 266 (nr. 22) og Samlinger 355.
757
Crone, Epitafier 257 (nr. 19).
758
Crone, Epitafier 267 (nr. 24).
759
De første bogstaver er vanskelige at tyde.
760
Crone, Epitafier 266 (nr. 23).
761
Crone, Samlinger A, 354. I Epitafier 269 (nr. 25)
anfører samme dog, at mindetavlen er indmuret på sin
oprindelige plads.
762
Skøde af 29. juni 1748. HofmFund V, 442 ff.
763
Crone, Epitafier 272 (nr. 27); LAFyn. Nyborg Sogn.
Prot. for gravst.
764
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk., hvor det dog angives, at
det skulle hænge i sydøsthjørnet; jf. også Crone, Epitafier 275 (nr. 28) og Samlinger A, 377.
765
Resen, Fyn 211; Crone, Epitafier 39 (nr. 11).
766
Samme forlæg er bl.a. benyttet på epitafier i Kristkirken i Tønder (1610-20, DK SJyll 992), i Slangerup
(o. 1615, DK Frborg 2086), i Hammel og i Horsens
Klosterkirke (hhv. 1610 og 1635, DK Århus 3469 og
5904). Jf. også Hugo Johannsen, »Nogle epitafiemalerier i Slangerup Kirke og deres forbilleder«, NMArb
1975, 151 f.
767
Mads, Peder og Cornelius, jf. Larsen (note 233) II,
249 f.
768
Anna, jf. Larsen (note 233) II, 250. Jf. også epitafium
nr. 9, hvor hun er afbildet som voksen.
769
J. Termansen mente at kunne spore underliggende
maleri, bl.a. et fuldt udmalet kvindeportræt yderst i
billedets venstre side, og opfordrede til at få det gennemlyst. Dette er så vidt vides ikke sket. NM. Indb. ved
N. J. Termansen 1955.
Fig. 346. Maler Johan von Enums signatur på epitafium
nr. 4 (s. 1063). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Signature
of the painter Johan von Enum on sepulchral tablet no. 4.
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770

Crone, Epitafier 39 (nr. 11).
Larsen (note 233) II, 267 f.; Crone, Epitafier 44 f. (nr.
14). I kirkens regnskaber er noteret, at Mette Clausdatter blev begravet uden betaling 9. juli 1669; LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
772
Larsen (note 233) II, 267.
773
NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen (uden dato).
774
Arnvig 1950-52 (note 704), 327. I Nyborg Vor Frue
1388-1988, 24 f., tilskrives maleriet fejlagtigt maleren
Heinrich Dittmers.
775
Larsen (note 233) II, 247.
776
Larsen (note 233) II, 268, 278 f.
777
Således anført i DaAtlas VI, 768; Larsen (note 233)
II, 268.
778
Det kan ikke udelukkes, at dette findes under det
eksisterende farvelag, jf. note 779.
779
1955 vurderede N. J. Termansen, at portrætterne i
vidt omfang var opmalede, dog ikke den yngre mand
i højre side. NM. Indb. ved N. J. Termansen 1955.
Samme mente, at der flere steder kunne anes underliggende, malede dragter, der ikke svarede ganske til de
nuværende, og opfordrede til at få maleriet gennemlyst
for at konstatere, hvorvidt der fandtes et underliggende
maleri. Dette er så vidt vides ikke sket.
780
Crone, Epitafier 44 (nr. 14).
781
Larsen (note 233) II, 264.
782
D.e. Niels Jensen og Karen Wandals ti børn, to
sønner og otte døtre, jf. Larsen (note 233) II, 265.
783
Resen, Fyn 217 noterer, at epitafiet blev opsat af
Karen Wandal 1672. Jf. også Crone, Epitafier 47 (nr. 18).
784
Larsen (note 233) II, 265.
785
Antagelig Hans, †1666, jf. Larsen (note 233) II, 265.
786
Samme forlæg er anvendt på et epitafium fra 1676
over borgmester Jørgen Pedersen i Helligåndskirken i
Faaborg, tilskrevet Hans Schütte (s. 728).
787
I november 1843 blev snedker L. Wichmann betalt
for sammen med to mand at nedbryde et epitafium.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
788
Crone, Epitafier 47 (nr. 18).
789
Gengivet efter Crone, Samlinger A, 417. Jf. også
Resen, Fyn 219; MarmDan I, 231; Jacob Langebek (note
657) 44; DaAtlas VI, 769.
790
Crone, Samlinger A, 417, og Efterretninger 320. Barby
blev angivelig begravet i koret.
791
MarmDan I, 231.
792
Gengivet efter Resen, Fyn 219. Jf. også MarmDan
I, 231; Jacob Langebek (note 657), 44; DaAtlas VI, 770.
793
DaAtlas VI, 769; Hans H. Fussing, »”Fyenske Antiquiteter” 1606«, Aarbog for Historisk Samfund for Odense
og Assens Amter, 1931-36, 395.
771

Fig. 348. Signatur for maler Hans Schütte. Detalje
af epitafium nr. 13 (s. 1085). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Signature of the painter Hans Schütte. Detail of
sepulchral tablet no. 13.

Fig. 347. Delvis udvisket signatur for maler Hans
Schütte på epitafium nr. 8 (s. 1074). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Partly obliterated signature of the painter
Hans Schütte on sepulchral tablet no. 8.
794

Resen, Fyn 219. Formentlig identisk med en ‘tavle’
over »Carsten Søcibade«, omtalt i DaAtlas VI, 770.
795
Epitafiet kendes kun fra DaAtlas VI, 770. Af LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. fremgår, at der blev betalt for en
Laurids Jørgensens begravelse i kirken 6. juli 1658,
måske denne.
796
RA. DaKanc. C10. Fynske og smålandske registre
(1. nov. 1687). Der var således tale om en omgåelse af
forbuddet fra 1682 mod opsætning af epitafier med
portrætter af afdøde, jf. s. 1052.
797
Crone, Samlinger B, 275 f.
798
DaAtlas VI, 769. Von Gersdorf blev efter kongelig
befaling begravet i midtskibet 3. april 1695. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jf. også Crone, Efterretninger 335
(nr. 68).
799
Resen, Fyn 212; Crone, Efterretninger 321 (nr. 7).
Stenen er endvidere aftegnet af From (nr. 10).
800
Stenen er aftegnet af From (nr. 1).
801
Larsen (note 233) II, 250; jf. også *(†)epitafium nr. 1.
802
From nr. 25 (tegning og afskrift).
803
Fremstillinger af Jerusalems huse bag bymuren kendes fra talrige malerier fra perioden, jf. f.eks.
(†)altermaleri (s. 963) og malerierne på epitafium nr.
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*1 og 4. Motivet findes udhugget på en gravsten fra o.
1613 i Næstved Skt. Mortens (DK Præstø 158).
804
Indskriften er afskrevet af From (nr. 11).
805
Om atlanten som bærefigur, se Lexikon der Christ
lichen Ikonographie 1, Engelbert Kirschbaum (udg.),
Freiburg 1968, 195 f. Jf. også epitafium i Holstebro fra
1667, der bæres af en atlant (DK Ringkøbing 266).
806
Andet eller tredje ciffer i årstallet er et femtal.
807
s’et er tilføjet over linjen.
808
Stenen er aftegnet af From (nr. 2).
809
Indskriften er suppleret efter NM. Indb. ved M.
Mackeprang 1900. Jf. også Resen, Fyn 214; From (tegning og afskrift (nr. 31)); Crone, Efterretninger 321 (nr.
9).
810
Således anført på Froms tegning.
811
Crone, Efterretninger, 321; samme, Samlinger A, 155.
812
Stenen er aftegnet af From (nr. 7).
813
Indskriften er suppleret efter Resen, Fyn 214. Jf.
også Crone, Efterretninger 32 (nr. 17); Larsen (note 233)
II, 254. Stenen er aftegnet og indskriften afskrevet af
From (nr. 19).
814
Måske »Fiat – voluntas/ tua – Domine« (Ske din
vilje, Herre).
815
Resen, Fyn 212.
816
I de næsten helt udviskede nederste linjer af indskriften på stenen ses ordet »mand«, formentlig hustruens anden ægtemand. Stenen er omtalt som nr. 13 i
Crone, Efterretninger 322 f. Heraf fremgår, at Morten
Jensen døde 6. aug., og at hans enke, Maren, endnu
levede 1631. Indskriften er desuden afskrevet af From
(nr. 12).
817
Resen, Fyn 213; Crone, Efterretninger 323 (nr. 18);
From nr. 21 (tegning og afskrift).
818
Resen, Fyn 217. Byfoged Lambert Jensen selv blev
begravet i kirken 29. juni 1677, jf. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk; Larsen (note 233) II, 256. Forinden havde
han nedsat otte børn i begravelsen, hvis beliggenhed
ikke kendes; jf. »Optegnelser af Lambert Jensen, Borgmester i Nyborg«, O. Nielsen (udg.), PersHistT 1, 1,
1880, 81-92. Stenen er aftegnet og indskriften afskrevet af From (nr. 16).
819
Jf. Larsen (note 233) II, 258, var hun *10. juni 1627.
820
NM. Indb. ved M. Mackeprang 1900.
821
Øverst på stenen sås tidligere initialerne »PN« samt
et bomærke, svarende til bomærket på *(†)epitafium
nr. 1, jf. indb. ved M. Mackeprang 1900, i NM. Ingen
af delene er synlige i dag.
822
Stenen er aftegnet af From (nr. 27).
823
I forbindelse med nedlægning af gasrør, jf. indb. ved
M. Mackeprang 1900, i NM.
824
Ezekiels profeti er også afbildet (dog efter et andet
forlæg) på en gravsten fra o. 1640 over sognepræst
Knud Christensen i Grejs (DK Vejle 2112).
825
From nr. 8 (tegning).
826
Resen, Fyn 212; Crone, Efterretninger (nr. 32); From
nr. 4 (tegning og afskrift).

827

Figurerne udviser et vist slægtskab med to tavleholdende engle på en gravsten fra o. 1640 i Odense Skt.
Hans (DK Odense 1462).
828
1689 modtog kirken 5 rigsdaler for en gammel
ligsten, der blev lagt på Jens Christensens gravsted på
Frue Kirkegård. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
829
Stenen er aftegnet og indskriften afskrevet af From
(nr. 30). Den er desuden registreret i NM. Indb. ved M.
Mackeprang 1900.
830
Zsuzsanna van Ruyven-Zeeman og Harriet Stroomberg, Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings
and Woodcuts, ca. 1450-1700, LXV (The Wierix Family
III), Rotterdam 2003, nr. 652.
831
I kirkens regnskaber er der noteret indtægt for
‘Anne, salige Niels Poulsens’ begravelse 19. dec. 1659.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
832
Resen, Fyn 212 f.; From nr. 24 (tegning).
833
Sognepræst Mads Pedersen Lerche døde 18. maj
1660, jf. »Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger
1658-1708«, H. Hjorth-Nielsen (udg.), PersHistT 8, 4,
1925, 315.
834
Indskriften er suppleret efter Resen, Fyn 212. En
afskrift findes desuden i LAFyn. Fyn i alm. Gravskrifter,
ligesom stenen er aftegnet og indskriften afskrevet af
From (nr. 6). Jf. også Crone, Efterretninger 326 (nr. 35);
Larsen (note 233) II, 249.
835
Christian Schuckman, Hollstein’s Dutch and Flemish
Etchings, Engravings and Woodcuts c. 1450-1700, Amsterdam 1995-97, XLIV-XLVI, nr. 350. Samme forlæg er
benyttet på en gravsten i Odense Skt. Hans fra o. 1660
og på en mindetavle i Pårup fra o. 1661 (DK Odense
1465 og 2684).
836
Resen, Fyn 217; jf. også HofmFund V, 452 ff.
837
Crone, Samlinger 344; Trap 3. udg. 594.
838
From nr. 23 (tegning).
839
Stenen blev købt af afdødes bror for 15 daler.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
840
Stenen er omtalt som nr. 57 i Crone, Efterretninger
332. Her anføres dødsdagen som 23. juni.
841
Larsen (note 233) II, 265. I kirkens regnskaber er
der noteret indtægt for hans begravelse 11. juni 1690;
LAfyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
842
Larsen (note 233) II, 265. I kirkens regnskaber er der
noteret indtægt for hendes begravelse 11. febr. 1720, jf.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
843
Af regnskaberne fremgår, at gravstedet blev erhvervet i forbindelse med Hans Olsens død. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
844
From nr. 26 (tegning og afskrift).
845
Formentlig for Johan Caspar Rasch, jf. †muret
begravelse nr. 7.
846
En beslægtet gravsten fra o. 1670, men med en
fremstilling af Opstandelsen over skriftfeltet, findes i
Helsingør Skt. Olai (DK Frborg 256).
847
Stenen er aftegnet af From (nr. 3).
848
Stenen synes ved udgravningen i første omgang at
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Fig. 349. Fragmenter af rammeværket fra *(†)epitafium nr. 1-2 (s. 1105 og 1111). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Fragments of the framing of *(†)sepulchral tablets 1-2.
være blevet opfattet som en bordplade, jf. påskrift på
fig. 243.
849
Crone, Epitafier 270.
850
Løgstrup 1925, 69.
851
Stenen, der er aftegnet af From (nr. 9), kan muligvis være identisk med †gravsten nr. 8, lagt 1584 over
Eskild Gøye og Sibylle Gyldenstiernes seks børn, eller
med en i øvrigt ukendt gravsten over Vibeke Gyldenstierne, der blev begravet i kirken 6. nov. 1613 (jf. note
652).
852
Crone, Samlinger B, 148, der også gengiver gravstenens hædrende omtale, hvoraf kun enkelte ord er
bevaret: ‘en kærlig bror i omhu for sine søskende, og
en støtte for sin mor og slægt, var i sin mangeårige
tjeneste elsket af alle velsindede, skønt han blev forfulgt
af ondskab, men blev omsider allernådigst belønnet’.
853
DK Odense 2216 (note 271).
854
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger B,
148.
855
From nr. 22 (tegning).

856

Det ene fragment måler ca. 23×21 cm og har med
indridset rammelinje udgjort en del af skriftfeltet. Det
andet måler ca. 33×20 cm og har indridset den fligede
højreside af et skjold, formentlig fra stenens nedre venstre side (jf. fig. 285a).
857
»igdoioh 11«, hvoraf sidste del oplyser skriftstedet (Ioh(annes) 11), idet cifrene ses som to små streger hævet over linjen. From registrerede randskriftens
første linje (‘Jeg er opstandelsen …’) samt bogstaverne
»oso« (hvo som(?)) i den nederste ramme.
858
From nr. 5 (tegning og afskrift); Resen, Fyn 212.
859
From nr. 15 (tegning og afskrift). Froms afskrift af
stenen indeholder kun følgende: »162 Den 30 Marti
døde den erlig oc gudfryctig …«. Resten af indskriften
har formentlig været ulæselig.
860
Indskriften er suppleret efter From nr. 29 (tegning
og afskrift) og Resen, Fyn 211, der dog anfører hustruens dødsdato som 30. april. I Froms afskrift er ægtemandens dødsår fejlagtigt anført som 1678.
861
Indskriften er gengivet efter afskriften i Resen,
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Fyn 210. Jf. også Larsen (note 233) I, 203 og II, 268
og LAFyn. Nyborg Sogn (topografica). Capitain Jacob
B. Lerche: Istandsættelse af familiegravsted i Nyborg
Kirke 1705.
862
From nr. 17 (tegning).
863
Formentlig det nyfødte barn af løjtnant Lorentz
under kaptajn Caramilions kompagni, som blev begravet i kirken 14. jan. 1687, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
864
I regnskaberne er noteret indtægt for Jacob Feigenbaums begravelse 15. maj 1696. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
865
From nr. 14 (tegning og afskrift); Crone, Efterretninger 98 (nr. 71).
866
Crone, Samlinger C, 217.
867
Crone, Samlinger C, 218.
868
Fussing (note 793) 396.
869
Crone, Efterretninger 320 (nr. 1).
870
Crone, Efterretninger 320 (nr. 2).
871
Crone, Efterretninger 320 f. (nr. 4). Ifølge samme,
Samlinger A, 106, blev han begravet i midtskibet.
872
Resen, Fyn 212 og 201 f., hvor navnet på afdøde
gengives som »Arnold van Vachenbruche«. Om ulykken noterede sognepræst Christian Bruun (jf. †gravsten nr. 11): ‘Anno 1581 Skt. Andreas dag (…) da
kuldsejlede Laurids Persson her i Nyborg og sank
med sin skude her uden for byen ved Kousted Å med
28 fodgængere og to heste (…), og folkene var næsten
alle sammen smukke unge folk. Og af alle disse blev
kun otte folk reddet og ved livet, de andre druknede
alle sammen og blev begravet her i Nyborg, en part
i kirken, en part på byens kirkegård og en part uden
for byen på den nye kirkegård. På nær to eller tre, der
ikke kunne findes og opfiskes, dog de mange dage
havde fisket efter dem. Der var blandt de døde fire
fæstemænd’. Christiern Bruns Optegnelser (note 153),
263.
873
Fussing (note 793) 395. Stenen kan være identisk
med *(†)gravsten nr. 1.
874
Resen, Fyn 213.
875
Resen, Fyn 215; Crone, Efterretninger 321 (nr. 5).
876
Crone, Efterretninger 321 (nr. 6).
877
Crone, Samlinger B, 10.
878
Resen, Fyn 216; Crone, Efterretninger 322 (nr. 11).
879
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jf. også Crone, Efterretninger 333 (nr. 62).
880
From nr. 20 (tegning og afskrift); Crone, Efterretninger 333 f. (nr. 62).
881
Resen, Fyn 217; Crone, Efterretninger 323 (nr. 14).
882
Resen, Fyn 216; Crone, Efterretninger 321 (nr. 8).
883
Resen, Fyn 210; Crone, Efterretninger 322 (nr. 10). Jf.
også Jacob Madsen 98, der noterer, at Jacob Blymester
døde af pest sammen med sin hustru og alle sine børn
undtagen et.
884
Resen, Fyn 212. Jf. dog også *epitafium nr. 2,
hvorpå dødsdatoen ‘30. juli’ er malet.
885
Resen, Fyn 215.

886

Efter alt at dømme en fejl i afskriften; navnet burde
være Johanne, jf. epitafium nr. 3.
887
Resen, Fyn 216.
888
Resen, Fyn 210; Crone, Efterretninger 323 (nr. 16).
En afskrift af epitafiet findes i LAFyn. Fyn i alm. Gravskrifter.
889
Resen, Fyn 213; Crone, Efterretninger 322 (nr. 12).
890
Resen, Fyn 214; Crone, Efterretninger 323 (nr. 15).
891
Resen, Fyn 217.
892
Resen, Fyn 212; Crone, Efterretninger 323 f. (nr. 19),
der dog gengiver efternavnet som »Affitsøn«. Afdøde
kan ikke identificeres ud fra listen over rådmænd i
Nyborg i Larsen (note 233) II, 12 f.
893
From nr. 28 (tegning og afskrift); Resen, Fyn 211.
894
Resen, Fyn 216; Crone, Efterretninger 324 (nr. 20).
895
Crone, Samlinger A, 434.
896
Resen, Fyn 214; From nr. 18 (tegning); Crone, Efterretninger 324 (nr. 21).
897
Resen, Fyn 213; Crone, Efterretninger 324 (nr. 22).
898
Resen, Fyn 215, Crone, Efterretninger 324 (nr. 23).
899
Crone, Efterretninger 324 (nr. 24) anfører dødsåret
som »1639(?)«, idet det var næsten ulæseligt. Larsen
(note 233) II, 250, kan ud fra oplysninger i tingbøgerne fastslå dødsåret som 1638.
900
Resen, Fyn 211; Crone, Efterretninger 324 (nr. 25).
901
Resen, Fyn 210; Crone, Efterretninger 324 f. (nr. 26).
9. febr. 1641 holdt biskop Hans Mikkelsen ligprædiken
over Jesper Stampe, jf. Hans Mikkelsens dagbøger (note
652) 197.
902
Resen, Fyn 217; Crone, Efterretninger 325 (nr. 27).
903
Resen, Fyn 215; Crone, Efterretninger 325 (nr. 28).
904
From nr. 13 (tegning og afskrift); jf. også NM. Indb.
ved M. Mackeprang 1900, der nævner muligheden for,
at stenen er genanvendt. Løgstrup 1923, 56, anfører, at
der ved siden af den stod en sten magen til med samme
vers og bomærke.
905
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A,
162.
906
‘Anna Frederiks’ blev begravet i kirken i november
1679, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
907
Resen, Fyn 214; Crone, Efterretninger 325 (nr. 29).
908
Crone, Efterretninger 325 (nr. 30), jf. også note 651.
909
Crone, Efterretninger 325 (nr. 31).
910
I Resens afskrift er oplysningerne om afdødes personalia langt mere udførlige, end det er tilfældet på det
bevarede epitafium (nr. 13), jf. Resen, Fyn 216. Der er
ikke overleveret vidnesbyrd om, at epitafiets indskrift
skulle være ny- eller ommalet.
911
Crone, Samlinger A, 160.
912
Crone, Efterretninger 326 (nr. 33).
913
Crone, Efterretninger 326 (nr. 34).
914
Indskriften er gengivet efter Resen, Fyn 215. Crone,
Samlinger B, 400 anfører afdødes alder som 48 år, hvilket må være det korrekte, idet hendes ægtemand ifølge
samme var død allerede 1645.
915
Crone, Efterretninger 326 (nr. 36).

noter
916

Resen, Fyn 214.
Resen, Fyn 216. I kirkens regnskaber er 1673 noteret en indtægt på 3 rigsdaler, som Claus Bendixens
svogre, Christen Christensen og Frederich Hansen,
betalte for at lægge en sten på hans og hustruens gravsted, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
918
Resen, Fyn 214. Afdøde var barn af en kaptajn
Hubert, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
919
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Efterretninger,
100 (nr. 74).
920
Crone, Samlinger B, 44.
921
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger B,
116.
922
KancBrevb 17. maj 1637, 20. april 1638 og 19. juni
1639.
923
Crone, Epitafier 38 (nr. 9).
924
Crone, Samlinger A, 389.
925
Crone, Samlinger B, 114. I Samlinger A, 389, anfører
Crone dog, at det allerede var kort efter nedtagningen,
at halvdelen af gitteret blev anbragt på kirkegården.
926
Resen, Fyn 218; Crone, Epitafier 38 (nr. 9).
927
I de tilfælde, hvor der ingen farverester fandtes,
blev skjoldene opmalet efter Sven Tito Achen, Danske
adelsvåben: en heraldisk nøgle, Kbh. 1973. Andre skjolde
syntes aldrig at have haft de korrekte farver og blev
opmalet med de fejl, som de formentlig altid havde
stået med.
928
Ifølge Crone, Efterretninger, 325 blev han begravet i
sakristiet, dvs. under †gravkapel nr. 1.
929
C. E. A. Schøller, »Fremmede Adelsslægter i Danmark. IX. v. Offenberg«, PersHistT 4, 1, 1898, 271.
930
Jf. også Crone, Efterretninger 99 (nr. 73).
931
DaAtlas VI, 770; Crone, Efterretninger 100 (nr. 77).
932
DaAtlas VI, 770; Crone, Efterretninger 106 (nr. 93).
933
Jf. også Crone, Efterretninger 108 (nr. 97).
934
Xaver Liske, »Af Ulrich v. Werdums Rejsebeskrivelse (1673)«, HistT 4, 6, 1877-78, 433.
935
Således bl.a. 1761; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
936
Crone, Samlinger A, 383 f., meddeler, formentlig
baseret på egen iagttagelse, at gitteret var udført af
klejnsmed Magnus Christensen Engelstrup, hvis navn
sammen med årstallet 1711 var anbragt ‘indvendig
oven over gitterlågen’.
937
Crone, Samlinger A, 383.
938
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog; Crone,
Samlinger A, 384.
939
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger A, 384
f.
940
Ægtemanden blev 1759 adlet de Cederfeld, jf. Crone,
Samlinger C, 163.
941
Jf. Crone, Samlinger B, 584, blev kisterne med generalmajor Ellebracht og hustru siden flyttet fra kirken.
942
Katharina Ernestine Hausman, jf. Crone, Samlinger
A, 423.
943
Frk. Schiøler blev i første omgang hensat i begravelsen vinteren over; 1763 betalte en fru Rolff for, at
917

Danmarks Kirker, Svendborg
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liget kunne forblive i kapellet for bestandig. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
944
Jf. også Crone, Efterretninger 111 (nr. 103).
945
Samtidig sikredes det, at såvel hendes som hendes
1763 afdøde ægtemands kister kunne blive stående i
kapellet i 20 år. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
946
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Crone, Samlinger C, 164.
947
Crone, Samlinger C, 163 f.
948
Fortegnelsen findes i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot.
949
Crone, Samlinger A, 110.
950
Således beskrevet i HofmFund V 436 f. Crone, Samlinger A, 109, anfører, at gravstedet fandtes i ‘det danske
kor’, dvs. i den østlige del af de sammenslåede kapeller
ved kirkens sydside, hvor også parrets epitafium angivelig hang (epitafium nr. 3). Jf. også note 391, hvor muligheden for en ‘korsdør’ i kirkens vestlige del nævnes.
951
De to førstnævnte havde skænket lysekroner (nr.
1-2) til kirken til gengæld for deres begravelser; sidstnævnte et stykke jord. HofmFund V, 435 ff. Da der ikke
er yderligere oplysninger om begravelserne i kirkens
regnskaber, er de ikke medtaget i oversigten ndf.
952
RA. DaKanc. C12. Fynske og smålandske tegnelser
(18. sept. 1665).
953
Crone, Efterretninger 104 (nr. 89).
954
Jf. også Crone, Efterretninger 327 (nr. 39-40). I 1680
blev Andreas Bogbinders barn bevilget gratis begravelse på kirkegården, ‘da bogbindere nyder deres
begravelse fri på andre steder, både for dem selv, så og
for deres børn’. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
955
Larsen (note 233) II, 281.
956
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Tidligere i samme
måned fik Anders Pedersen lov til at begrave sin søn i
samme begravelse uden betaling, ‘da han ingen midler
havde’.
957
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Ifølge Crone, Samlinger A, 120, fandtes begravelsen i ‘det danske kor’, d.e.
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962
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i alt 113 lig, blev taget op af kirkegulvet og nedsat i

77

1222

nyborg · vor frue kirke
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Fig. 350. Dødningehoved med kornaks. Detalje af mindetavle nr. 22 (s. 1101). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Skull
with ears of corn. Detail of memorial tablet no. 22.
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the church of our lady
ENGLISH SUMMARY

Historical introduction. The church is situated at a
relatively high point in the eastern part of the
medieval city. North west of the church was the
city’s original market place which – after King
Frederik II had granted the tiltyard established
at the castle by Christian III to the city as a new
market place around 1580 – was given the name
Gammeltorv (Old Market). West of the church
ran the street Vestre Kirkestræde, and from there
towards the south ran Færgestræde, now Adelgade, down to the beach, and to the north Nordre Kirkegade (or Kirkestræde).
	Tradition has it that Queen Margrete I founded
the church in 1388.This dating is usually taken to
apply to the erection of the nave of the church.
The church is mentioned for the first time in
1405, when Sabel Kerkensdorp donated a good
deal of property to the church by deed of gift. In
1428 the chancel of the church was consecrated
to the ‘Great Virgin’, St. Gertrude and other celestial virgins by Bishop Navne. This church had
a †precursor.
Like most market town churches it has owned
considerable lands – sites and properties partly in
the city, partly in the surroundings. The account
books of the church are preserved from 1654
with detailed information about income and expenditure in connection with new acquisitions,
repairs and maintenance work.
Medieval altars and chapels. We have written information from the Late Middle Ages and the
period immediately afterwards about two chapels and a number of altar foundations besides the
high altar.
It appears that Nyborg Castle and its court
were of great importance to the donations for the
altars, since most of the chantry founders were
associated with the court, unlike in Svendborg,

for example, where most altars seem to have been
associated with the guilds of the merchants and
artisans.
Bishop Jacob Madsen wrote in 1588 that there
were then still two altars besides the high altar,
and they were to be demolished.
	The high altar, like the church, is consecrated
to Our Lady; we do not know the placing of
most of the altars. A St. Andrew’s Altar is mentioned in a copy of a document from 1480. The
earliest known mention of a St. Anne’s Altar is
from 1500. St. Gertrude’s Chapel is mentioned for
the first time in 1412, and it was associated with
the city’s St. Gertrude Guild. Its original placing is unknown, but the name was at all events
used from the mid-1600s for the three chapels
combined on the south side of the nave. St. Gertrude’s Altar must be assumed to have been in St.
Gertrude’s Chapel and is mentioned c. 1537. The
St. Hans [i.e. St. John] Altar is known only from
the priests’ reports to Ole Worm, where the altar is said to have been situated beneath the belfry spire at the east end of the church. This can
only be understood to mean that the high altar
was situated so far forward in the chancel that
there was both a passage and room for a side altar
behind it. The Kalente Altar mentioned below is
probably absent as such from the sources before
1537 because it was called by a saint’s name and
was thus identical to one of the other altars. Since
the altars of the priestly guilds were often consecrated to St. John, it is very likely that this altar,
the Kalente [Calend?] Altar, was identical to the
St. Hans Altar, cf. above. After the Reformation
it was only its revenues that were relevant. The
St. Olaf Altar is mentioned in 1466. The Saltensee
Altar, which can presumably be associated with
the medieval family of the same name, may have
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been established around 1400, but is known only
from around 1537. This, like the Kalente Altar
(q.v.), must be identical to one of the other altars. Steen Basse’s Chapel is mentioned for the first
time in connection with the fact that in 1427
Steen Basse, who was a member of the Rigsråd
(National Assembly) and the Lord Lieutenant at
Nyborg Castle, founded a perpetual chantry in
the southern chapel that he himself had commissioned. The altar of the chapel, like the Kalente
Altar (q.v.), must have been identical to one of
the other altars. The following altars are known
only from an altar list from c. 1537: the St. Erasmus Altar, Holy Cross Altar, St. Jørgen’s [i.e. St.
George’s] Altar, St. Catherine’s Altar, Corpus Christi
Altar and the St. Nicholas Altar.
The surroundings of
the church
The church is now situated openly towards
Gammeltorv, which was formed by a large street
gap created in 1936; to the south lies the row
of houses at Korsbrødregade known as Korsbrødregården (q.v.) and the vicarage (q.v.) and as
an extension of this a churchyard wall along part
of the south side of the site. Towards the eastsouth-east the site is bounded by Skippergade
and towards the north by Kirkegade. The area
has an irregular, elongated shape that narrows towards the east.
Around the church is a cobbled pavement, and
Korsbrødregade and a wide pavement out towards Gammeltorv are also cobbled. North and
east of the church are grassy areas with paved
paths. The easternmost part is used as a car park
for the church.
†Churchyard. The area of the churchyard in the
Middle Ages (fig. 6) seems to have been demarcated to the west by Vestre Kirkegade/Kirkestræde
immediately west of the church, Nordre/Nørre
Kirkegade or Kirkestræde to the north and south
of the vicarage, Korsbrødregården etc. A source
from 1405 calls the street now called Korsbrødregade, to which these buildings were adjacent, Søndergade. Vestre Kirkegade/Kirkestræde
west of the church ran north out into the city
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market place, so the actual churchyard of the
Church of Our Lady probably originally lay only
north and east of the church.
In the area between the church and the buildings south of it, though, there appear to have
been burials in a period in the eighteenth century; but from 1746 burials were only permitted
east of the church.
	East of this, down towards the medieval moat,
there was originally a site that was donated to the
church in 1744 as an extension of the churchyard.
After this the extent of the churchyard seems to
have remained fixed.
	The churchyard around the church was thus
originally unusually small for an urban church.
Buildings. In and around the churchyard there
have been several buildings whose function and
location are wholly or partly known. The row of
houses south of the church, consisting farthest to
the east of the medieval vicarage (q.v.) and farthest to the west of Korsbrødregården (q.v.) and
extensions of both in between, are preserved.
	The vicarage (figs. 11-19) is mentioned for the
first time in a document from 1405 which speaks
of a house in Søndergade in Nyborg. The house
has a pitched roof with a half-hipped gable in the
east. The present extent and appearance of the
vicarage is the result of many changes and additions, but it is quite evident that the basic core of
the building is a medieval stone house involving at
lest three construction phases, of which important
parts still exist in the eastern part of the building.
The medieval vicarage was a gabled house with its
c. 9.8 m wide north gable facing the street Korsbrødregade. The now-vaulted basement probably
originally had a flat ceiling, just as the preserved
openings probably belong to the rebuilding mentioned below.
A dating of the oldest part of the vicarage is
difficult, but the few decorative architectural details make it seem likely that it was this building
that was mentioned in 1405.
A major medieval rebuilding was done in at
least two phases in the early part of the sixteenth
century and led to a change in the gables, a
heightening of the whole house and the vaulting of the basement beneath the southern half. A
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heightening of the house, which can today only be
discerned in the eastern wall, must be contemporary with or only a little later than the rebuilding
of the south gable.
An extension to the west, to the boundary with
Korsbrødregården, must be approximately contemporary with the extension to the east in 1650
of Korsbrødregården (q.v.).
In a rebuilding of 1753 the vicarage presumably
finally took on the character of one building with
a common roof and gables in the east and west.
	The present form of the vicarage is the result
of a comprehensive restoration in 1908 under the
leadership of the architect Aug. Colding with assistance in construction archaeology from C.M.
Smidt of the National Museum. A new restoration around 1954 by Peter Koch mainly had the
character of repairs, and yet another modernization took place in 2003.
Korsbrødregården. A building on the site of Korsbrødregården (literally ‘the House of the Holy
Cross Friars’) is mentioned for the first time in
1405. Steen Basse bought the house in 1422, and
in 1441 he donated all the property he had on
Funen and the chantry he had founded in the
chapel in the Church of Our Lady, with a site
and stone house in the same place. to Antvorskov
Abbey. This is the first time that a stone house is
mentioned on the site.
In 1560 Korsbrødregården, which still belonged to Antvorskov Abbey, became the residence of a customs officer. After the secularization of the monastery in 1580 Korsbrødregården
was owned by among others Anders Hansen
Skriver, who carried out a major rebuilding and
built an annexe in 1614, and in 1650 Mayor Jens
Madsen had an extension built towards the east.
After this the property remained in private hands
until the 1990s, when Nyborg Church bought
it. After a radical restoration, Korsbrødregården
now serves as a schoolroom for Confirmation
candidates, an office for the dean and sacristan, a
meeting room etc.
Korsbrødregården (figs. 20-23) is an L-shaped
building complex on the corner of Adelgade and
Korsbrødregade. The complex consists of three
buildings: centrally, a large medieval stone house

with a gable towards Adelgade, a wing dated 1614
at right angles to it along the street mentioned, and
an extension from 1650 of the stone house to the
east along Korsbrødregade as far as the vicarage
(q.v.).
	The stone house is a 17.1 m long, 7.9 m wide
building in two floors above a vaulted basement.
Of the original house the long sides and west gable are preserved up to the base of the gable, but
the gable triangle was renovated in 1614.The east
gable is only preserved in the basement, since the
remainder was removed with the above-mentioned extension towards the east.
	Original doors and windows are only preserved to a relatively limited extent – best in the
basement and in the west gable.
	Today the basement consists of a vaulted-over
space and architecturally speaking is surprisingly
well articulated (fig. 20). The covering consists of
twelve bays of cross-vaulting in two rows borne
by five square masonry piers.
About the interior of the house in general
nothing is known. Decorated ceiling beams above
the first floor from a rebuilding in 1614 show
that the western half of the floor then consisted
of a single room running the full width of the
house; this arrangement may be of considerable
age.
Above the house is well preserved oak roofing.
The roofing may be older than the rebuilding of
1614 and is probably as old as the house (for the
dendrochronological analysis see below).
A dating of the stone house is difficult owing
to the relatively few characteristic architectural
details, as well as the great paucity of comparable non-ecclesiastical buildings. This also applies
to the general design of the vaulted basement.
However, precisely as regards the basement there
is a comparable building in Odense, tentatively
dated on archaeological and historical grounds
to the second half of the 1400s. On the present
basis, and with due allowance for the evidence of
the historical sources, a dating to between 1421
and 1441 seems not unreasonable. This is confirmed by a dendrochronological analysis of 2013,
which showed that the roofing timber in general
had been felled in the period c. 1425-30.
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	That there was an †annexe is evident today
from a carved groove from a floor partitioning
across the west gable. The building must have
been identical to a wooden house that Christian
III ordered the prior of Antvorskov in 1551 to
have moved back into alignment with the stone
house, since it was a hindrance to the traffic in
the street down to the wharf.
Possibly also associated with the rebuilding in
1614 was an oriel on the north facade farthest
towards the west, which very likely projected
somewhat more to the west than the gable. The
annexe, which was graced by an extremely unusual winding snail-like spire, was demolished in
1850, as it posed a potential danger to the church
in the event of a fire.
Later changes and restorations. Most of the present-day windows in the facades must be from
the later part of the eighteenth century. In 1903
a restoration was carried out under the supervision of the architect Aug. Colding, Nyborg. The
most conspicuous change was the reconstruction
of the original windows in the west gable of the
stone house.
A major refurbishing of the complex was
carried out in 1996-97 by the architectural office Jens Christian Varmings Tegnestue after the
church had taken over the buildings.
	The †Stone House and †Latin School (figs. 2427). The building complex north of the church
consisted of a †stone house traditionally called
the bell tower, and west of this a †Latin school
(i.e. grammar school).The stone house was linked
with the north wall of the church by a †retaining
wall with a gate opening.
†Stone house. When the so-called bell tower
was built we do not know, but it is very likely
medieval.Tradition in general ascribes the foundation of the ‘bell tower’ to Queen Margrete I,
on the basis of a priest’s report to Ole Worm.
Its appearance is known from a plan from the
latter half of the eighteenth century (fig. 25) as
well as from sketches of the Latin school around
the time of its demolition in 1872 (fig. 26). The
stone house is mentioned in 1533 and 1538, and
a basement by the school is mentioned in the
1550s.
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	The building was located north of the church
opposite its third bay from the east. Before it
was demolished it appeared as a building with
an area of c. 26×28 feet (c.f. fig. 25), The preserved height was a total of 18 feet above what
was then ground level, and the building then had
two floors above a basement.
	The building had a vaulted basement with four
cross vaults supported in the middle by an octagonal pillar. It was built together with the Latin
school during the reign of Christian IV.
	The building described above stands out with
its vaulted-over space on the first floor, which
seems to have a sacral character which accords ill
with the presumed use as a bell tower.
A dating closer than the latter half of the Middle Ages is not possible on the present basis. The
design of the basement shows that the building is
unlikely to be older than the fifteenth century.
Consequently the bells of the church were
probably hung before the erection of the large
western tower in 1581 (q.v.) in a belfry or bell
frame elsewhere in the area.
†Latin school. The foundation of a ‘Latin school’
or grammar school is traditionally associated with
Queen Margrete I. In 1504 Queen Christine paid
the schoolmaster in Nyborg for sung masses.This
presumably only means that there was a school
function, but not necessarily a school building.
However, documents from 1538 and the 1550s
indirectly mention the school.
A basement beneath the school building is
mentioned in 1657 and at that time served as
storage for roof tiles for the church. This very
likely means the basement of the above-mentioned stone house, which was built together
with the school and thus became part of it. The
school building was located west of the abovementioned stone house and was flush with its
south wall. The building has probably been in
two floors ever since its construction.
	The original layout of the building is unknown,
but its layout in the latter half of the eighteenth
century is known from Dines Lemming’s plan
(fig. 25).
In 1867, before the major restoration of the
church, the old Latin school building was bought
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along with “the old bell tower” with a view to
their arrangement in the restoration.
A †retaining wall between the church and the
southeastern corner of the Latin school was built
in 1619 and seems to have been maintained until
1872, after the comprehensive restoration of the
church, when it was demolished with other remaining buildings in the churchyard – that is, the
Latin school, and the stone house incorporated
in its eastern end.
Other †buildings by the church. Along with the
stone house mentioned in 1533 a six-bay halftimbered house is also mentioned, as well as a
cowshed and pigsty in 1538. In the 1550s booths
belonging to the church are mentioned east of
the church. In 1662 we hear of the curate’s †residence in the churchyard. The sources mention
several †storehouses. It must be presumed that
there were a number of these. A †charnel house
and a †limehouse are mentioned in 1699. After a
major fire in the city in 1797 a †fire hose house
was built east of the Latin school. This building was demolished, however, in 1857 and was
replaced by a new one in the west between the
church and the old Latin school. In 1861 a †carriage shed was build for the hearse; a †mortuary is mentioned in the 1850s and in 1857 was
replaced by a new one on the site of the old
fire hose house. During World War II a †shelter
was established in the easternmost part of the
churchyard and removed in 2008. Public †toilets
were built in 1972 east of the church and removed again in 2002.
BUILDING
The pseudo-basilica very likely had its origin in
a smaller †church from which the Romanesque
granite font of the church may have come (p.
973). Contrary to normal practice the present
church was not begun with the chancel in the
east but with the nave, as for example was Assens
Vor Frue (DK Odense 2426ff), where a Late Medieval church gradually replaced a smaller building in stages. It is possible that the predecessor lay
beneath the nave, whose walls and side-aisle ceilings were partly built with re-used bricks which

may have come from a demolished Romanesque
†brick church (fig. 327).
The present church was built in the decades
around 1400 (figs. 31-34). The construction began with the erection of a nave which must be
ascribed on architectural grounds to c. 1375.This
part of the construction was laid out as a threeaisled pseudo-basilica with four bays marked by
external buttresses. The ground plan is almost
square. Towards the east a temporary east gable
was raised, and was demolished again after the
coming of the chancel. Remains of this can be
seen from the loft (figs. 37-38). The nave is in
large medieval red bricks in monk bond, but
most of it has in more recent times been re-laid
with new bricks in cross bond.
In 1862 the west gables were decorated with a
saw-tooth course and in an extensive restoration
in 1870-71 they were given a further segmentally-arched frieze beneath the cornice of the
long walls. Towards the east and west the three
aisles were terminated with a wide gable triangle.
Towards the east this was taken down with the
erection of the chancel, while the western one is
partly preserved behind the later tower.
A door in the west gable of the central aisle
is probably original, but much changed in the
nineteenth century. In addition the side-aisles
probably had †doors to the north and south,
obliterated in the Late Middle Ages by arcades
to two †annexes towards the long sides of the
pseudo-basilica (figs. 36a).
	The building of the same †annexes also removed most of the windows of the side-aisle. The
present pointed-arched windows were installed
in 1870-71 to replace partially original †windows whose design is known from 1862 (fig. 36).
Presumably the west gable of the central aisle also
had a large window which was bricked-up when
the tower was added and later obliterated by a
large arcade between the upper tower and the
organ gallery.
Interior. Each of the four bays of the central
aisle is linked with the side-aisle bays by a pointed-arched arcade in the nave wall (fig. 31). The
arcade arches rest on twice-three octagonal piers
as well as corresponding half-piers towards the
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gables of the nave (fig. 39). Between the northern and southern row of piers one sees minor
variations indicating that the two walls were
raised with one as a chronological extension
of the other. It is possible that the north nave
wall was raised first, since its details seem to be
rendered in a simplified form towards the south
(figs. 42-43.
	Towards the central aisle each arcade is crowned
by a wide wall-rib recess inserted beneath the
vault severies (fig. 50). Each recess has three high,
narrow pointed-arched recesses. One course below the severy recesses each nave wall had a fourcourse high frieze whose edging has been cut
away at the beginning of the twentieth century
(figs. 50, 80).The twelve bays of the nave are covered by a vault whose half-brick-wide reinforcing ribs have a pointed profile. Towards the walls
the reinforcing ribs project from a raw fieldstone
console that probably formed the basis for modelled plaster consoles.
In the side-aisles most of the reinforcing ribs
towards wall and pillars are terminated by a total
of 18 limestone brackets in which heads of men,
women and crowned figures have been carved,
often with a grotesque expression.
	The chancel, which was consecrated in 1428 and
which like the nave has a pseudobasilical structure, completed the church as an uninterrupted
nave church with a straight east gable (figs. 52,
56). During its construction the east gable of
the nave was torn down. The facades were raised
without buttresses, which are instead represented
in the back walls, which are broken up in each
bay by a large pointed-arched recess (fig. 57).
The present external buttresses are from 187071, when the facades were also much re-laid
(fig. 30). Only the east gable stands with larger
original facade sections of red bricks in irregular
monk bond (fig. 52). The side walls and gable of
the chancel have a tall, slightly protruding base
with ogee-moulded bricks above which, to the
east, runs a quatrefoil frieze. Both are from 1858
in their present form, but probably represent a
reconstruction. The walls are terminated by a
segmentally-arched frieze that is contemporary
with that of the nave.
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A narrow door in the south side-aisle was established in 1870-71 and had several predecessors
that can be traced back to 1691. In the east gable
a more recent door leads to a boiler room beneath the chancel.The windows of the chancel are
also contemporary with those of the nave and are
of the same design. Several presumably replaced
original †windows whose design is known from
1862 (figs. 36a-b, e).
	Towards the east the chancel ends in a tall,
wide gable triangle with recent battlements. The
gable space has an unusual and highly detailed
decoration consisting of several separate fillings
executed using quatrefoil bricks and friezes (fig.
51). At the top the gable is crowned by a tall,
octagonal belfry spire with a recent onion-shaped
cupola (fig. 53).
	Each of the chancel’s two central-aisle bays
is linked with the side-aisle bays by a pointedarched arcade in the nave wall (fig. 50). Pillars
and connecting arches that merge in one process
are profiled with three-quarter fillets with alternating rounded and pointed profiles (fig. 60). As
in the central aisle, each arcade is crowned with
a wide wall-rib-formed recess which fills out
the severy spaces of the vaults. The six chancel
bays are covered by vaults of the same type as the
nave’s. A similar but very narrow vault covers the
tall wall recess in the east gable of the central aisle
(fig. 58).
Architectural relations. Nyborg Vor Frue belongs to a small group of the larger churches in
Denmark that were built in the decades around
1400. Architecturally the building is influenced
by the Gothic brick art that was developed in
the Hanseatic cities along the southern Baltic
coast. The closest architectural parallels to the
nave are to be found in the Odense †Franciscan
Abbey Church, consecrated in 1343 (DK Odense
1791ff) and the Svendborg †Franciscan Abbey
Church, consecrated in 1361 (DK Svendborg
557), which have related octagonal central-aisle
piers. The design is however hardly as rich in
details in Nyborg, which suggests a simplification of the formal approach. The pseudobasilical
structure of the nave is further recognizable in a
number of contemporary Zealand market-town
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churches including Køge Skt. Nikolaj, Næstved
Skt. Peder and Slagelse Skt. Mikkel. A characteristic that these three nave churches have in
common, however, is that their three naves are
marked externally by breaks in the roof surfaces,
whereas Nyborg had its nave covered by one
large pitched roof.
	The chancel of Nyborg Vor Frue is more of
an exception in Danish brick Gothic, but close
parallels can still be seen to the layout principle of the cultivated section of the building.
The characteristic plan arrangement with interior buttresses is unusual in Denmark, but can
be found in Scania, where the chancels of the
urban churches in Skanør and Falsterbo, as well
as the nave in Fru Alstad, are laid out according
to the same principle, which ensured that the
facades could be kept smooth. The architectural
starting point for these three churches was undoubtedly taken from the area around Stralsund
on the southern Baltic coast, where the Hanseatic city’s large Marienkirche was being built
between c. 1380 and the first decades of the fifteenth century.
Late Medieval additions. Adjacent to the north
and south side of the nave there was a long †extension, which was greatly reduced by the restoration of 1870-71 (figs. 36, 74). In this process
only insignificant, not immediately visible traces
of the outer walls of the older section of the
building were left, and our general knowledge
of them is based primarily on surveys from 1862.
With this point of departure it can be established
that both †extensions had several construction
phases and had their roots in original †transepts.
In the Middle Ages the interiors of the †extensions were probably divided up by the original
side walls of the †transepts. Judging from architectural features they must have been completed
in the Late Middle Ages (fig. 35).
Both †extensions would have been covered by
long pitched roofs, raised in parallel with the nave,
which would thus have appeared with a striking
exterior, typified by three parallel pitched roofs.
This characteristic roof solution has few parallels in Denmark, but can be found for example
in Drøsselbjerg Church (DK Holbæk 1307). In

terms of construction culture the parallel pitched
roofs must be ascribed to influence from the
southern Baltic coast, where similar roof solutions were particularly widespread along the Polish coastal stretch, for example in several churches in Gdansk.
Post-medieval extensions. A tower at the west gable of the church was built in 1581 (fig. 65).
The tall, solid extension is in five floors and was
built in large medieval red brick laid in cross
bond.The lowest five metres of the facades were
however built of very large granite ashlars. The
upper part of the tower, in keeping with the architectural ideal of the Renaissance, has a number of horizontal decorations which mark the
individual floors. In 1872 the tower was terminated with a tall, slender spire which crowned
this section of the building as early as 1589 (fig.
325).
	Towards the north and south the tower has a c.
2-15 m wide, unrabbeted entrance, which must
originally have stood open and ensured a passage for public traffic (fig. 66).This was required,
since the west gable of the church was located close to what was then Vester Kirkestræde.
Given the open tower interior the tower must
be categorized as a stilt-tower, characterized by
the lower part’s open arcades towards one or
more open sides. In Denmark this tower type
is particularly widespread in the Late Middle
Ages and in eastern Jutland, but is also known
in smaller numbers from other regions as well as
from the Renaissance and recent times.
In an extensive restoration of 1870-71, headed
by the architect V. Tvede, the church was given a
Neo-Gothic appearance which radically changed
the medieval building. In this process the Late
Medieval †extensions towards the long sides of
the pseudo-basilica were reduced to two smaller
transepts (fig. 79).
Wall paintings. North of the altar is a consecration cross from 1428. In the spaces in the west
bay of the chancel one can see the Entombment
and the Resurrection on the south side, and in
the north side the Ascension and Christ as the
Gardener (Noli me tangere). The motifs can be
dated to c. 1450-1500.
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FURNISHINGS
The furnishings of the church include several
medieval items. Oldest is the Romanesque font,
which must have been transferred from an older
church, presumably the †predecessor of the nowstanding church (p. 879). The large, richly carved
chancel arch crucifix is from the time around 1425,
while the three oldest bells can be dated respectively to the first quarter of the 1400s, 1450 and
1523. A Marian chandelier from c. 1500 was donated 1589 by the churchwarden Mads Lerche
and his wife Maren.
In the second half of the 1500s the church
was undoubtedly furnished with a †pulpit and
†pews, at which time an †organ or positive organ
must have been part of the furnishings. However, nothing specific about these items has been
recorded. A font casing, unusual in the Danish
context, was donated in 1585 by Mayor Peder
Jensen Skriver and his wife Johanne, and it may
have been in this connection that the font was
moved from the western end to the north bay of
the chancel. A few years later, c. 1592, the Lord
Lieutenant Laurids Brockenhuus contributed to
the acquisition of an †altarpiece with an (†)altar
painting of the Resurrection, and the communion
table too may be from this time. It was rebuilt,
however, several times, most recently in 197172. In 1595 the church was given a new †organ,
for which Mayor Peder Jensen Skriver and the
alderman Gert Torborg funded a ‘foot’, that is a
platform or gallery. The placing of the instrument is unknown, but it was presumably in the
eastern part of the church.The next year a †choir
screen was set up.
	On the threshold of the 1600s the church was
thus re-equipped with the most important items
of furnishing: altar, font casing, choir screen, pulpit, organ and probably also pews and confessionals. Over the next few decades the church received a number of gifts in the form of altar plate
and altar candlesticks etc., while a further two
bells were acquired (one founded in 1615 at the
request of Mayor Peder Nielsen, one in 1642, by
Antoni Wiese in Lübeck). In 1640 Mayor Peder
Nielsen and his wife Sidsel Knudsdatter donated
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a very large, 18-armed chandelier, which was hung
up in the chancel.
In the 1650s several of the furnishings were replaced. In 1653 a pulpit in the Auricular style was
acquired, funded by the alderman Knud Bjørnsen and his wife Mette Clausdatter; it was set up
in the middle of the church against the second
pier on the south side. The couple also paid for
among other things the ornamentation of the
†organ loft, which appears to have been erected
the same year in the west end of the church, to
which the now 50-year-old organ must have
been moved. An †altar rail seems to have been
installed the same year across the chancel, and
after only a year and a half a new (†)choir screen
was set up, ornamented with Biblical figures. In
1685 the widow of the alderman Søren Tho
masen, Karen Pedersdatter, donated a chandelier
which was hung up in the west end. The †altar
rail was replaced or redesigned in 1689, when the
incumbent’s wife Christentze Horneman donated a “wooden work” for the altar, and in 1691 a
†gallery was erected over the women’s seats of the
northern side-aisle, funded by Karen Rasmusdatter, the widow of Claus Skipper.
In the course of the eighteenth century, a number of †enclosed pews were established, some on
the church floor, some in the gallery. In the same
period the church received donations of among
other things altar plate, textiles and paintings. A
chandelier, donated by Maria Kirstine Borchenfeldt, the widow of Mayor Peder Sørensen, was
hung up in 1728 by the stairs to the pulpit, and in
1773 Nyborg Sølaug donated a church ship. The
arrangement of the church interior at this time is
evident from fig. 86.
In the nineteenth century there were extensive
changes in the furnishings. In 1822 the chancel
was refurnished – among other things the †confessionals were removed, and in 1832 a new †organ
was acquired, for which a new †organ loft was acquired. In the subsequent restoration in 1833-35
the †altarpiece, †pews and †gallery were scrapped.
The †enclosed pews were also demolished, and the
(†)choir screen was removed no later than at this
time.The figures from it were re-used as supports
under the baptismal dish etc. An (†)altarpiece with
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paintings by C.W. Eckersberg was acquired, and a
†gallery was built along the north wall.
	The main restoration of 1870-71 also made
radical changes in the furnishings. The Romanesque font was put out in the churchyard, and
the chancel arch crucifix and font casing were moved
into storage in the tower.The †gallery was broken
down, and new pews as well as a new †organ were
set up.
In the restoration of 1908-10 the figures from
the (†)choir screen were placed on a low †chancel rail, and before the south bay of the chancel
an ornate wrought iron screen from a †sepulchral
chapel was set up (see below). In these same years
several older items of furnishing came back to
the church interior; these were the chancel arch
crucifix, the font casing and the font.
In the restoration of 1971-72 the communion
table was rebuilt and furnished with a new top,
while the (†)altarpiece was put aside in the tower.
At the same time the †chancel rail was removed,
the figures from the (†)choir screen were set up on
the piers of the chancel, the chancel arch crucifix
was hung up in the chancel arch, and the pulpit
was moved diagonally to the north side of the
central aisle. Finally, the organ and organ loft were
renovated in 1973. In 2011 an altar decoration in
the form of a small cross was added.
Colour scheme. The present colour scheme is
from 2007. The furnishings are mainly in light
colours, as well as natural wood colours in various shades. A contrast to this is the older, polychromed furnishing items and the red accents
in the coverings of the altar rail and seat cushions.
	The earlier colour scheme is only scantily documented. In 1701/02 the altarpiece and choir
screen were painted in various colours and gildings. In the restoration of 1833-35 white paint
and gilding were used. In 1858 the furnishings
were given oak imitation veining and gilded and
in the restoration of 1871 light oak-imitation
paint was used. In 1919 the chancel rail, pews and
the west entrance were painted in a dark colour,
but the organ loft was painted white with gilded
details; the altar section was given the same paintwork in 1913.

DESCRIPTION. In the following the most important furnishings are described in the same order as in the Danish text and with references to
the figures in brackets.
	The communion table (cf. fig. 115) may have
been built c. 1592 in connection with the erection of †altarpiece no. 2. It was rebuilt in 197172, furnished with a new top and limewashed.
	The altar decoration (cf. fig. 115), from 2011, has
the form of a small cross of gilded bronze, executed by the visual artist Maja Lisa Engelhardt.
An (†)altarpiece (figs. 92-98), 1833-34, was executed after a drawing by the architect J.P. Jacobsen
and rebuilt in Neo-Gothic style in 1858.The four
paintings with the subjects The Sermon on the
Mount, Faith, Hope and God the Father (figs. 9396), were painted by C.W. Eckersberg and donated
by Prince Christian Frederik (later Christian VIII),
then Lord Governor of Funen and Langeland.
The framing is stored away in the tower, while the
paintings hang in the organist’s room.
An (†)altar painting with The Resurrection as
subject (fig. 99) comes from †altarpiece no. 2 from
c. 1592, to the acquisition of which Lord Lieutenant Laurids Brockenhuus contributed a sum.
Altar plate (figs. 100-05).The altar chalice is from
1754 and was executed by the goldsmith Jens Sørensen, Nyborg, as a recasting of a †chalice donated by Lord Lieutenant Laurids Brockenhuus
and his wife Karen Skram in 1583. On the base
are the initials and arms of the original donors.
The related paten, from 1699, was executed by
the goldsmith Niels Ovesen, Nyborg, also as a
recasting of an older predecessor. The wafer box is
from 1626 and was donated by Lord Lieutenant
Jakob Ulfeldt and his wife Birgitte Brockenhuus,
whose initials and arms appear on the lid. One altar set, a chalice and paten for the sick is by the goldsmith Hendrich Reinicke, Copenhagen, and was
donated by the customs inspector Jørgen Bruun
and his wife Anna Margaretha Friis in 1726; the
second was recast in 1754 by the goldsmith Jens
Sørensen, Nyborg, from a †chalice and paten for
the sick donated in 1602 by Mayor Peder Jensen
Skriver and his wife Johanne. Counsellor Jacob
Lerche and his wife Apollonia Lange paid for the
recasting. A fine altar jug was recast in 1699 by the
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goldsmith Oluf Jensen, Nyborg, from an older
†jug donated in 1625 or 1626 by Jakob Ulfeldt
and Birgitte Brockenhuus. Parts of the ornamentation, comprising a Dionysus mask below the
handle and a long-bearded, laurel-crowned male
mask on the spout (figs. 104-05), may have been
re-used from the older jug. A similarly formed
spout is known from an altar jug from 1698 in
Stege (DK Præstø 218).
	The altar candlesticks (fig. 107), from 1649, were
donated by the alderman Niels Boesen and his
wife Inger Jensdatter.
	The altar rail (cf. fig. 56-57), from 1858, consists
of slender rail posts of cast iron beneath a handrail of wood.
	The font (fig. 109) is Romanesque, and is in
granite. The basin has a wide, projecting belt
around the rim (carved), the foot is a cushion
capital with small male heads on the corners.
	The baptismal dish (figs. 110 and 339) is from c.
1550 and was donated by the incumbent Claus
Mule in 1694. It is made of brass and decorated
with a representation of the Annunciation surrounded by a frieze of harts and hounds.
A font casing unusual in the Danish context (figs.
112-14) was donated in 1585 by Mayor Peder
Jensen Skriver and his wife Johanne Knudsdatter.
The tower-like construction consists of an octagonal lower part which once surrounded the font,
as well as a similar top part or canopy crowned by
an onion-cupola-like baldachin, which could be
raised up in connection with the baptism. On the
canopy one can see the donors’ initials and mark.
	The chancel arch crucifix (figs. 115-20), from c.
1425, is the largest and best from the period in
present-day Denmark. The Christ figure hangs
from horizontal arms and the feet are turned
strikingly in, one across the other. The cross itself is formed as a Tree of Life with trefoils issuing from the trunk and arms, and has quatrefoil
end spaces with reliefs of Old Testament scenes,
mainly forming prophecies (Christological typologies) of the redemption work of Christ.
Nine Biblical figures (figs. 121-29) come from
a (†)choir screen made in 1655 by the Odense
woodcarver Anders Mortensen. The figures are
now set up on the piers in the chancel.
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	The pulpit (figs. 132-42), from 1653, was also executed by the woodcarver Anders Mortensen and
procured for funding donated by the alderman
Knud Bjørnsen and his wife Mette Clausdatter. It
comprises a basket in six bays with reliefs which,
beginning with a scene from the Old Testament
(the preaching of Joel), show scenes from the life
and Resurrection of Christ; a lower baldachin,
stairs partly renovated, but with original relief
decoration and a related door, as well as a canopy.
	The pews (cf. figs. 39, 46-47 and 56) come from
the restoration of 1870-71.They are of pinewood
and have end gables with quarter-circular arm
rests and a roof-shaped termination above.
	The organ (cf. fig. 39) was built by Poul-Gerhard Andersen, Bagsværd, 1973. It was rebuilt and
expanded to 37 stops in 2010 by P.G. Andersen &
Bruhn, Årslev and Ølstykke.The organ facade, of
polished oak, was designed by Poul-Gerhard Andersen in collaboration with Marinus Andersen
and has display pipes of annealed copper with
gold decorations. A choir organ (fig. 152) with four
stops was built in 1872 or later by Johan Andreas
Demant, Aarhus.
Among the paintings in the church are the following: The Deposition from the Cross (fig. 156), a
copy after Rubens’ painting of 1611 in Antwerp
Cathedral, presumably painted c. 1650, and donated to the church in 1876 by N. Nielsen and
his wife Mine, née Theilgaard; The Entombment
(fig. 157), a copy after a †painting by Karel van
Mander III, presumably painted at the end of the
seventeenth century(?) and donated in 1721 by
the incumbent Balthasar Sechmann. The TwelveYear-Old Jesus in the Temple (fig. 158), c. 1700,
which probably came to the church in 1829/30.
The Last Supper (fig. 159), a copy after Rubens’
painting of 1630 for the cathedral in Mechelen
(now in the Palazzo di Brera in Milan), presumably executed in the second half of the eighteenth
century, signed by H. Borch and donated in 1814
by the city treasurer and glazier H.C. Borring.
Chandeliers (figs. 164-69). The oldest chandelier is a ‘Marian Crown’ from c. 1500, donated in
1589 by the churchwarden Mads Lerche and his
wife Maren. It has 3×6 arms formed as stylized
vine branches, and is terminated below by a dou-
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ble lion’s head with a ring in the jaws, above by
a free figure of the Virgin with the Infant Christ
standing in an aureole. It stands in the north transept. A very large chandelier in the chancel was
donated in 1640 by Mayor Peder Nielsen and
his wife Sidsel Knudsdatter; it is decorated with
figures in the round of the Twelve Apostles and
as the top figure one sees Christ with the earthly
globe in His hand. It is flanked by two smaller,
almost identical crowns, respectively donated in
1685 by Karen Pedersdatter, the widow of the
alderman Søren Thomasen, and in 1728 by the
couple’s daughter-in-law, Maria Kirstine Bor
chenfeldt, the widow of Mayor Peder Sørensen.
	The church has four church ships (figs. 170-73):
“Staden Nyborg” from 1720, built by the shipwright Bonne Bonnesen and donated by Nyborg Sølaug in 1773, is a man-o’-war with fifteen
guns on each side; “Nyborg” from 1834, built by
the shipwright Rasmus Bonnesen and donated
by Nyborg Sølaug, is a corvette with eight guns
on each side; “Nordskov”, presumably c. 1850,
donated to the church in 1887 by the wholesaler
P.G. Klein, is a full-rigged three-master; and “Jylland” from 1922, built by Osvald Clausen and
donated to the church in 1925, is a naval frigate
with eight guns on each side.
A tower clock (fig. 174) from 1847 was supplied
by the clockmaker Henrik Kyhl, Copenhagen.
The very large clock of green-painted cast iron has
a pin mechanism and was set to strike the hours
and quarters. The clock, which was in use until
1959, now stands on the upper floor of the tower.
Bells (figs. 175-81). The church has three Late
Medieval bells. The oldest, the ‘Twelve Bell’, was
founded by ‘Pether’, presumably in the first quarter of the fifteenth century. Around its neck one
sees the lower-case inscription and on its body a
large rosette and the founder’s mark. The second,
the ‘Maria Bell’, is from 1450. It has reliefs of the
Virgin and Child and John the Evangelist on its
body. The third, the ‘Watchman Bell’, was founded by Oluf Kegge in 1523. On the body one sees
various reliefs, including the pilgrim’s badge of
St. Theobald of Thann (Alsace). Moreover, there
are two bells from the first half of the seventeenth
century: one founded in 1615 as a commission

from Mayor Peder Nielsen, the second founded
in 1642 by Antoni Wiese in Lübeck.
A carillon, originally with 13 bells, was made
by Günther Otto, Hemelingen near Bremen, and
donated in 1957 by the wine merchant Consul
Th. Andersen, Odense. It was expanded in 1979
with two bells made by Petit & Fritsen, Holland.
SEPULCHRAL MONUMENTS.
The church has a total of 47 sepulchral monuments from the period c. 1600-1800, 24 of these
sepulchral tablets and 23 tombstones. A further
two *sepulchral tablets from the end of the sixteenth century are now in the National Museum,
and another two are stored outside the church in a
fragmented state. Among the tombstones we must
also count a stone that lies beneath the chancel
floor, as well as five stones transferred from the
building to the closed-down churchyard. Finally,
fragments of *(†)tombstones are preserved at Nyborg Castle. From written sources we also know
of a large number of †sepulchral monuments.The
total number of sepulchral monuments connected with the church is thus considerable (at least
33 sepulchral tablets and 109 tombstones) compared with other urban churches on Funen, with
the exception of Odense Cathedral.
After the Reformation the church became the
last resting place of several members of the aristocracy, including the relatives of a number of
lord lieutenants at Nyborg Castle. In 1649 Karen Krabbe furnished a sepulchral chapel on the
south side of the chancel for herself and her deceased husbands, and a further sepulchral chapel
was furnished in 1711 on the north side of the
chancel by Captain Erik Flemming Ulfeldt of
Raschenberg.
Many tombstones were scrapped in the refurbishings of the nineteenth century. In the main
restoration of 1870-71 the sepulchral tablets were
moved from their former positions on the piers
to the outer walls of the side-aisles and transepts,
and to the tower interior and organist’s room. In
connection with the establishment of a heating
pipe in 1900 several tombstones were moved to
the churchyard, and in the restoration of 1971-72
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a number of tombstones which had been covered
over in the 1830s by a flagstone floor were laid as
the floor in the north transept (fig. 73).Two large
stone tablets (nos. *(†)1-2), which hung on the
west wall, were taken down to make room for the
new organ. In 2007 a number of tombstones and
churchyard monuments were set in the churchyard wall.
DESCRIPTION. In the following the most
important sepulchral monuments are described,
with figure references in brackets.
Sepulchral tablets. The preserved sepulchral tablets were mainly hung over members of the city
corporation, royal officials such as customs officers, clerks at Nyborg Castle, bailiffs and clerics.
This is an unusually rich selection of finely executed, magnificently decorated and costly monuments, furnished with characterful and richly
detailed portraits of members of the most prominent families of Nyborg at the time. Fifteen of
the total of 28 wholly or partly preserved sepulchral tablets have richly carved frames in stone or
wood, most of them surrounding one or more
paintings with religious subjects and portraits
of the deceased (nos. *1-6, 8-11, 13-14, *(†)12 as well as the tablet from †sepulchral chapel
no. 1); of a single tablet only the painting with
portraits of the deceased is preserved (no. (†)3).
The two oldest sepulchral tablets are now in the
National Museum; these are on the one hand a
sepulchral tablet from c. 1577 commemorating two
sons of Lord Lieutenant Axel Viffert (no. *1, figs.
185-86), and on the other a sepulchral tablet from
1594 set up by the alderman Gert Torborg and
his wife Kirsten Madsdatter (*no. 2, figs. 187-88).
Two other sepulchral tablets, commemorating the
mayors Peder Jensen Skriver and Mads Lerche,
are furnished with paintings signed in 1607 by
the Flensburg painter Johan von Enum, who also
did work for King Christian IV (nos. 3-4, figs.
189-94 and 345-46).
From the period 1625-75 come 11 sepulchral
tablets in the Auricular style, most of them made
of painted sandstone with details in black and
white marble. Among these we can single out the
related sepulchral tablets of the alderman Anders
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Hansen Scheffer from 1626 (no. 6, figs. 196-99)
and Mayor Peder Nielsen from 1628 (no. *(†)1,
figs. 232-36). Five others, set up in the years
1649-54 to commemorate the churchwarden
Hans Jensen and the aldermen Bertel Hansen,
Niels Boesen, Jens Madsen and Knud Bjørnsen
with their families, can presumably be attributed
to one workshop which has not however been
specifically identified (nos. 8-11 and *(†)2, figs.
201-11 and 237-41).Two of the sepulchral tablets
have paintings with Biblical subjects and portraits
of the deceased, signed by the Odense painter
Hans Schütte – that is, nos. 8 and 13, set up in
memory of the churchwarden Hans Jensen and
the alderman Jacob Lerche (figs. 201-02, 213-16
and 347-48); the frame of the latter has been attributed to Anders Mortensen. Hans Schütte may
also have been the master behind the paintings
on nos. 9, 11 and *(†)2 (figs. 204, 211 and 241).
Mainly from the end of the 1600s and the first
half of the 1700s, a number of simple memorial
tablets are preserved, furnished only with inscriptions, sometimes supplemented by decoration in
the form of coats of arms, Vanitas symbols or the
like.
Tombstones. The oldest preserved tombstones
are from the time around 1600. A notable example is a stone with representations of among
other things the towers of Jerusalem and the
three crosses on Calvary, as well as an inscription
field bordered by female-profiled herms (no. 4,
re-used c. 1668 for the alderman Bertel Hansen)
(figs. 247-49); a related stone exists in a fragmented state at Nyborg Castle (no. *(†)10, unknown
deceased) (fig. 289a-b). Three stones with motifs of the Resurrection must also be mentioned,
borne by an atlas (no. 5 (re-used c. 1791 for Niels
Mouritsen Hoe), no. 8 (for Claus Rasmussen
Berider) and no. *(†)9 (for Mayor Hans Walter))
(figs. 250, 253 and 288a-b). Among the tombstones there are also three figure stones, one from
c. 1603 (no. 6, unknown deceased) (fig. 251), the
other two from c. 1630 (nos. 12-13, respectively
for the almost three-year-old Karen Lambertsdatter and Mayor Peder Nielsen) (figs. 257-58);
the last of these is also ornamented with a representation of the Prophecy of Ezekiel. Finally
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there are two stones from c. 1650-90 with motifs
of the Resurrected Christ with a victory banner, treading the Devil underfoot (nos. 15 and
24, respectively commemorating Villum Adrian
sen and the alderman Hans Olsen Wiborg) (figs.
267 and 275). The motif has been executed after
a copperplate engraving by Hieronymus Wierix,
itself after a drawing by Maarten de Vos, similar to
tombstones in Bogense and Middelfart churches.
Among the fragments of *(†)tombstones preserved at Nyborg Castle, a brick from c. 15751625 with the arms of the Gyldenstierne family
(no. *(†)1) (fig. 280a-b). must also be mentioned.
A fragment of a stone from the first half of the
1600s with corner medallions with allegorical
representations of life and death (no. *(†)2) (fig.
281), related to stones in Bogense and Middelfart as well as in Maribo and Præstø counties.
Beneath the raised floor of the chancel lies a
large stone commemorating the alderman Knud
Bjørnsen (†1654) and his wife Mette Clausdatter
(†1669) (no. (†)13) (fig. 296).
†Post-medieval sepulchral chapels. The church has
had two sepulchral chapels. Karen Krabbe’s Chapel
was furnished in 1649 on the south side of the
chancel by Karen Krabbe (†1662) for herself and
her two husbands, Johan Friis of Ørridslev (†1635)
and Holger Rosenkrantz of Glimminge (†1647),
as well as the latter’s first wife, Lene Gyldenstierne
(†1640). In the chapel a large stone sepulchral
tablet was set up with 64 ancestral coats of arms
(fig. 303), and the opening towards the southern
side-aisle was screened off with a magnificent
wrought iron lattice by the metalwork artist Caspar Fincke (figs. 301-02). As early as 1683 the coffins were however placed in the crypt beneath the
chapel and the space was converted into a sacristy.
Through the eighteenth century the crypt was
used for burials of various prominent people. The
lattice was used as a gate for the churchyard un-

til 1908, when it was set up in the church again,
while the sepulchral tablet was moved during the
restoration of 1870-71 to the south transept.
	The Chapel of Captain Erik Flemming Ulfeldt of
Raschenberg was furnished in 1711 in the northeastern corner of the church and fenced in with
a †wrought iron grating. Just ten years later,
though, the chapel was taken over by his creditors, and in 1754 it reverted to the church. It
was then used for prominent deceased who were
placed here for short or long periods. It disappeared when the northernmost side-aisle was
demolished in 1871; the grating was placed in
the churchyard.
†Post-medieval burials. As was usual in the market towns, beneath the church floor there were a
large number of burials in the form of masonry
crypts and inhumation graves (figs. 184 and 304).
These are only known from written sources, the
most important of which is a list from 1767 which
mentions 15 masonry burials and five inhumations. During the refurbishings of the nineteenth
century several crypts were filled in. The burials
in the northernmost side-aisle and the so-called
St. Gertrude’s Chapel disappeared when the relevant sections of the building were demolished
during the restoration of 1870-71, and the coffins from still-uncollapsed graves were gathered
in a newly-built crypt beneath the south transept.
In the restoration of 1971-72 several crypts were
uncovered in the central aisle, but apparently
without being investigated in detail. Two *coffin
plates for Mayor Peder Nielsen (†1638) and his
wife Sidsel Knudsdatter (†1648) (figs. 305-06)
are now in East Funen Museum.
Churchyard monuments. Among the preserved
monuments that now lie in the grass east of the
church or are embedded in the churchyard wall,
a cippus commemorating Frantz Holst (†1817)
(figs. 312a-b) should be mentioned.

1237

Fig. 1. Nyborg Statsfængsel set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1956. I KB. – Nyborg State Prison, seen from the south
west.

Kirkerne i Nyborg Statsfængsel
Steensgårds Kirke
Historisk indledning. Nyborg Statsfængsel er opført
1912-13 (indviet 12. juli 1913) efter tegninger af arkitekt V. Nyebølle.1 Fængslet blev placeret i den vestlige
udkant af byen på en ca. 38½ tdr. land stor grund, den
tidligere Carlsmindegårds grund, som kommunen forinden havde erhvervet (fig. 1 og 3).
Ved fængslets opførelse indrettedes et †kirkerum i
begge dets fløje, nordfløjens til kvinder (†kirke 1) og

Danmarks Kirker, Svendborg

sydfløjens til mænd (†kirke 2). Der kom imidlertid
ikke kvindelige fanger som planlagt, så begge kirkerum blev udelukkende benyttet af de mandlige fanger.
Kirkerummet i nordfløjen blev ret hurtigt nedlagt og
anvendt til andre formål (jf. ndf.).
Efter at en ny kirkebygning ((†)kirke 3) var opført i
1923 ved arkitekt K.Varming, blev også kirkerummet i
sydfløjen nedlagt.
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Samtlige fanger var forpligtet til at deltage i guds
tjenesten hver søndag, medmindre de kunne dokumentere, at de tilhørte andre trossamfund. 1924 bestemtes, at fangerne kunne fritages for gudstjenesten
efter forudgående anmodning herom. Først ved den
nye borgerlige straffelovs ikrafttræden 1933 blev fan
gernes deltagelse i gudstjenesten frivillig.2
Såvel de to første kirkerum som den 1923 byggede
fængselskirke var amfiteatralsk indrettet med fangerne
siddende i lukkede ‘skabsstole’, så de ikke kunne have
kontakt med hinanden under de kirkelige handlinger.3
En overgang, muligvis fra Anden Verdenskrig, var
der tillige i (†)kirke 3 indrettet et †katolsk kapel, som
antages nedlagt sammen med denne i 1972.
Da tilslutningen til de kirkelige handlinger i en
årrække havde været aftagende, indrettede man i

stedet et nyt mindre kirkerum med ca. 50 pladser i et
tidligere skrædderdepot tæt ved ringmuren ((†)kirke
4). Da placeringen var uheldig, indrettedes – efter en
periode på ca. to år uden fungerende kirke – 2004 i
midterfløjen et nyt kirkerum, som fortsat er i brug
( jf. s. 1239).
Et muslimsk bederum indrettedes 2004 med midler
fra Saudiarabien.4
Kirkerne i Nyborg Statsfængsel, der fra begyndelsen
blev betegnet Nyborg straffeanstalts kirker eller fæng
selskirker, med angivelse af deres beliggenhed i hen
holdsvis nordfløj og sydfløj, er siden 1970’erne benævnt
med den neutrale betegnelse Steensgårds Kirke.5
De skriftlige oplysninger om kirkerne er meget spar
somme. Beskrivelserne baseres derfor hovedsagelig på
ældre tegnings- og billedmateriale.

Fig. 2. Oversigtsplan af fængselsområdet. 1.†Kirke 1, oprindelig
kirke i nordfløjen. 2. †Kirke 2, oprindelig kirke i sydfløjen. 3.
(†)Kirke 3. 4. (†)Kirke 4. 5. Den nuværende kirke. 1:4.000. Tegnet
af Merete Rude og redigeret af Mogens Vedsø 2014 på grundlag
af kort over Nyborg Kommune, udarbejdet af Geofyn. – General
plan of prison area. 1. †Church 1, original church in the north wing. 3.
†Church 2, original church in the south wing. 3. (†)Church 3. 4. (†)Church
4. 5.The present church.
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Fig. 3. Nyborg Statsfængsel set fra vest. Foto før 1918. I KB. – Nyborg State Prison, seen from the west.

Fængslet bestod oprindelig af to nord-sydorienterede hovedfløje, en nord- og en sydfløj, i forlængelse af hinanden med en mellemliggende
åben plads og omgivet af en rektangulær ringmur. Hele anlægget var opført af røde tegl og
med røde tegltage. Herudover fandtes en lang
række bygninger til køkken, hospital m.m.
	Allerede 1918-20 blev der mellem de to ældre fløje opført en massiv nord-sydorienteret
midterfløj ved arkitekt K. Varming (fig. 1). I
syd blev den forbundet med sydfløjens nordgavl
af en lav mellembygning, mens der i nord blev
skabt forbindelse til nordfløjen med en kolonnade.
Den 1923 opførte (†)kirke 3 blev placeret i en
selvstændig bygning vest for sydfløjen og vinkelret på denne.
(†)Kirke 4 og den nuværende kirke indrettedes
begge i bestående rum i henholdsvis en af udbygningerne og i midterfløjen.

Den nuværende kirke
BYGNING. Kirkerummet blev indviedet 22. okt.
2004 af biskoppen over Fyens Stift, Kresten Drejer
gaard.
Det er indrettet i den nedre etage i den nordre
ende af fængslets midterfløj, hvor der tidligere var
en gymnastiksal i fløjens fulde bredde. Denne er
senere inddelt i en række rum, herunder kirken,
der er placeret langs med fløjens østmur (fig. 2 og
5). Det rektangulære rum er nord-sydorienteret
med en rektangulær niche til alteret i den søndre ende (fig. 4-5). Nichen er anbragt midt i en
skærmvæg, der afskilrer rummets sydligste del som
sakristi og teknikrum. Ved indretningen indsattes
et forsænket loft, der langs ydermuren forløber
skråt opad, således at vinduernes øvre del friholdes af hensyn til lysindfaldet. I den nordre ende
er køkkenfaciliteter. Fængselspræsten har kontor
m.m. i rummene nord for kirken.
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Fig. 4. Den nuværende kirke. Indre set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The present church. Interior looking
south.

Inventar
Kirkerummet (fig. 4) er indrettet 2004 af designer
Sharon Fisher, Odense.6 Da rummet også anvendes til
andre formål, kan alterpartiet skjules bag et forhæng,
og det øvrige inventar er flytbart. Farveholdningen er
præget af træinventarets naturlige nuancer og det grå
stål, forhænget er varmt orange.

Alterbordet er af egetræ. På bordet står et lille kors
af stål.
Knæleskamlen er af egetræ med løs hynde med
lyst betræk.
Altermaleriet, o. 2002, anskaffet til kirken o. 2004,
uden titel, er udført af Tove Lorentzen. Olie på
lærred, 133,5×103 cm. Det abstrakte motiv er

Fig. 5. Den nuværende kirke. Grundplan. 1:300. Nord til højre. I Nyborg Statsfængsel. – The present church. Ground plan. North right.
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Fig. 6. Altersæt, 1696, udført af guldsmed Ditlev Brasenhauer til Børnehusets Kirke i København (s. 1241). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Altar set, 1696,made by goldsmith Ditlev Brasenhauer for Børnehusets Kirke in Copenhagen.

malet i lyse, grønne, brune og sorte nuancer og
indsat i en smal ramme af hvidmalet træ.7
Altersølv. Altersættet (fig. 6), 1696, bestående
af kalk og disk, er udført af guldsmed Ditlev
Brasenhauer til Børnehusets Kirke i København
og beskrevet under denne (DK KbhBy 6, 54).8
Disk (fig. 7), o. 1900(?), 16,5 cm i tværmål,
med kors i cirkelslag på fanen. Under bunden tre
stempler: tv. lødighedsmærke »826«, i midten »S«
i fraktur, th. »KOH«.
Oblatæsker. †(?)1) O.1690,udført til Børnehusets
Kirke i København og beskrevet under denne
(DK KbhBy 6, 55). Æsken er bortkommet i nyere
tid. 2) Nyere, 5 cm høj, 9 cm i tværmål, på låget
et graveret kors med trepasender.

Alterstagerne er af stål med cirkulær fodplade og
cylinderskaft.
Alterskranken udgøres af en ramme af stål med
hylde til særkalke; knæfaldet er af egetræ med løse
hynder, betrukket med lyst stof.
Døbefonten (fig. 8) er fra 1913, udført til den ene
af de to første kirker. Af træ, der nu er hvidmalet,
83 cm høj, i skønvirkestil med cirkulær, profileret
fod, slankt skaft med bladled foroven og profileret
kumme, alt indfattet af fire kraftige volutbøjler,
der forneden danner små fødder. Det tilhørende
dåbsudstyr (jf. fig. 8) er af messing; dåbsfadet måler
42,5 cm i tværmål og har to kors i cirkelslag på
fanen; dåbskanden, 27 cm høj, har rund fod og
leddelt, konisk korpus hvorpå kors i cirkelslag.
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De blev begge – i deres funktionstid som kirke – også anvendt som undervisnings- og foredragssal m.m., idet man da trak et forhæng for
alteret.10 I litteraturen oplyses oftest, at kirken i
nordfløjen ikke blev taget i brug, fortrinsvis med
begrundelsen, at der ikke kom kvindelige fanger
til fængslet i Nyborg.11 Der kan imidlertid påvises kirkelige handlinger i begge kirker fra begyndelsen (jf. ndf.).
Fra 1917 ophører betegnelsen nordre og søndre fløjs kirke, hvilket må tages som udtryk for, at
kirken i nordfløjen var nedlagt.12
†Kirke 1. Første gang, nordre fløjs kirke optræder i optegnelsen over »Nadvergæster i Nyborg

Fig. 7. Disk, o. 1900? (s. 1241). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Paten, c. 1900?.

Prædikestolen er en perforeret skærm af stål med
en bordplade af træ med sort finerdække. På hjul.
	Rummet er i øvrigt møbleret med løse stole,
ca. 50 stk., tegnet af Nanna Ditzel for Fredericia
Furniture, af valnøddetræ med stålben. Sæde og
ryg har gennembrydninger i vifteform.
Et *krucifiks, nyere, 88 cm højt, af træ med
sortmalet kors og umalet Kristusfigur, opbevares
i et rum ved kirken. Uvis oprindelse.9
Belysningen består af uindfattede pærer i loftet
og lampetter af stål på væggene.
†kirke 1 og 2
bygning. †Kirkesale i nord- og sydfløjen. De to
oprindelige kirkesale var nøje integrerede i de
respektive fløje (fig. 2 og 10-11), spændte over
disses fulde bredde og udgjorde hhv. nordligste
og sydligste rum.
Kirkerne gav sig til kende i det ydre med kraftige lisener og høje slanke fladbuede vinduer, i
nordfløjen 6 og i sydfløjen 5, hvori var indsat
*(†)glasmalerier (jf. ndf.). Kirkerummene optog
fløjenes to øverste etager og havde fladbuede
trætøndehvælv.
Kirkerne blev officielt indviet 9. juni 1913 af
biskoppen over Fyens Stift, L. N. Balslev.

Fig. 8. Døbefont, 1913, med tilhørende dåbsfad og
dåbskande (s. 1241). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Font, 1913, with related baptismal dish and jug.
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Fig. 9. †Kirke 2, indre set mod syd, mod koret. Foto før 1923. I Nyborg Statsfængsel. – †Church 2, interior looking
south towards the chancel.

Straffeanstalts Kirker«, er 7. dec. 1913. Den første registrerede dåb i denne kirke var 26. april
1914. Sidste gang, betegnelsen ‘nordre fløj’ blev
registreret ved en kirkelig handling, var 18. okt.
1916.12 Rummet blev 1918 inddraget til celler.
Kirkerummet (fig. 10) var orienteret med alteret i nord. Korvæggen etagedeltes i to ved et pulpitur, i hvis midte prædikestolen var opsat. Begge
etager havde en halvcirkulær niche i midten; den
nedre, der rummede alteret, var vandret overdækket og den øvre afsluttet med en halvkuppel. Nicherne flankeredes i begge etager af døre, hvoraf
de vestre førte ind til en trappe, der forbandt de
to niveauer, mens de østre ledte ind til små rum
for hhv. organist og præst.
	Også sydenden var etagedelt af et pulpitur, der
strakte sig over to fag, og som i forkanten havde
to trappeløb, der ledte op fra gulvplanet. Under

dette pulpitur var i øst indrettet endnu et rum for
præsten og i vest et bibliotek.
Fra gulvplanet i nord hævede den amfiteatralske bænkeopbygning (jf. ovf.) sig op mod pulpituret i syd, der ud over orglet også rummede
almindelige bænke.
†Kirke 2. Der blev (jf. ovf.) ført optegnelser
over »Nadvergæster i Nyborg Straffeanstalts Kirker«; i søndre fløj nævnt første gang 2. nov. 1913.
Den første dåb, der er registreret her, fandt sted 5.
okt. 1913.12
Kirkerummet (fig. 9 og 11) var orienteret med
alteret i syd. Også her etagedeltes korvæggen i
to ved et pulpitur, i hvis midte prædikestolen var
opsat. I begge etager var en halvcirkulær niche
i midten. Den nedre, der rummede alteret, var
vandret overdækket.13 Den øvre niche var afsluttet med en halvkuppel; nichen var i vægplanet

1244

Nyborg

a

b

c

1245

kirkerne i Nyborg statsfængsel · †kirke 1 og 2

d

e

Fig. 10a-e. †Kirke 1. a. Længdesnit set mod vest. b. Plan af 2. sal, galleriplan, nord til højre. c. Plan af 1. sal, gulvplan,
nord til højre. d. Tværsnit set mod nord. e. Tværsnit set mod syd. 1:300. Tegnet af V. Nyebølle 1911. I Nyborg
Statsfængsel. – †Church 1. a. Longitudinal section looking west. b. Plan of 2nd floor, gallery plan, north right. c. Plan of 1st
floor, floor plan, north right. d. Cross-section looking north. e. Cross-section looking south.

indfattet i en større, vandret afdækket, niche, der
flankeredes af kannelerede pilastre.14 I sidstnævnte niche var ophængt det forhæng, der kunne
trækkes for nichen, når kirkerummet anvendtes
til andre formål.Væggen afsluttedes foroven af et
par vandrette ornamenterede tilbagespring, der i
midten blev brudt af et ringkors, som flankeredes
af to volutagtige ornamenter (jf. fig. 9). Nicherne
flankeredes i begge etager af døre, hvoraf de østre
førte ind til en trappe, der forbandt de to niveauer, mens den vestre ledte ind til små rum for hhv.
præst og organist. De øvre døre udmundede i
ovennævnte indfatning af nichen.
Nordenden var også etagedelt af et pulpitur, der
her kun strakte sig over et fag, og som i forkanten
havde to trappeløb, der ledte op fra gulvplanet.To
små rum under pulpituret tjente som lager.

Modsvarende bibliotek og yderligere rum til
præsten under sydpulpituret i kirke 1 var disse
faciliteter henlagt til et særskilt afsnit i den nærmestliggende del af fløjen.
Den amfiteatralske bænkeopbygning hævede
sig fra gulvplanet i syd (jf. ovf.) op mod pulpituret i nord, der ud over orglet også rummede
almindelige bænke.
Der var 1922 overvejelser om en ombygning
af kirkerummet, idet arkitekt K.Varming den 29.
maj d.å. fremlagde et overslag på ombygning af
den gamle kirke i søndre fængsel til en pris af
15.500 kr.15 Disse planer blev dog skrinlagt, og
man valgte i stedet året efter at opføre en helt ny,
stor kirkebygning (jf. ndf.). Rummet blev delt i
to etager, hvoraf den øvre i en årrække herefter
anvendtes som foredragssal.16
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Vægmalerier. Halvkuppelhvælvet i den øvre niche i syd dekoreres af en bemaling med en Helligåndsdue i strålekrans omgivet af planteornamentik og med et vandret ornamentbånd i vederlaget (jf. fig. 9). Buen ledsages af en indskrift
i majuskler: »Søger Herren medens Han findes.
Kalder paa Ham medens Han er nær« (Es. 55,6).
Omkring den nedre niche et ornamenteret bånd
med firpas.

Fig. 11a-e. †Kirke 2. a. Længdesnit set mod vest. b. Plan
af 2. sal, galleriplan, nord til højre. c. Plan af 1. sal, gulv
plan, nord til højre. d. Opstalt af østfacade. e. Opstalt af
sydgavl. 1:300. Tegnet af V. Nyebølle 1911. I Nyborg
Statsfængsel. – †Church 2. a. Longitudinal section looking
west. b. Plan of 2nd floor, gallery plan, north right. c. Plan of
1st floor, floor plan, north right. d. Elevation of east facade. e.
Elevation of south gable.

*(†)Glasmalerier. En række glasmalede ornamenter er indsat i en udestue ved den tidligere inspektørbolig øst for fængslets hovedindgang (fig.
12). De stammer fra vinduerne i en af de oprindelige kirker. Motivet er ligearmede kors omgivet
af ornamentik, farverne er hovedsagelig gul og
grøn med detaljer i brunt, blåt og lilla. Ruderne
er endnu indfattet i sprossede støbejernsrammer,
der har udgjort den øverste del af kirkevinduerne.
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Fig. 12. *(†)Glasmaleri, o. 1912, fra †kirke 1 eller 2
(s. 1247). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Stained
glass, c. 1912, from †Church 1 or 2.

Inventar
Kirkerne i nord- og sydfløjen synes at have været stort
set ens udstyret; således er der bevaret to ens Kristusfigurer og to ens døbefonte med tilhørende dåbsudstyr.
Altertavlerne fremstod med lys farve, mens det øvrige
træinventar var malet med mørkere farve, antagelig
en egetræsmaling. Inventaret er dels genanvendt i de
senere kirker, dels skænket til andre fængselskirker,
bl.a. til Bakkebo Kirke i Statsfængslet Midtjylland (Nr.
Snede) ved dennes indvielse 1951.17
	Beskrivelserne hviler i høj grad på ældre fotografier
af sydkirkens indre (jf. fig. 9). Hvor ikke andet er anført,
anses inventaret for jævngammelt med kirkerne, o.
1913.

To *(†)altertavler (fig. 13), tegnet af V. Nyebølle,
udført af Emil Hansen, i jugendstil. Hver tavle
udgjordes af en stor, kantet kartouche med ud-

skåret drueløv og blomster som baggrund for et
krucifiks og havde en bred predella, der var sammenbygget med de kompakte */†alterstager. På
predellaen var indskrift med fordybede versaler
i form af et skriftsted (1 Joh. 1,7). Krucifiksernes endnu bevarede *Kristusfigurer er fuldplastiske, vandret udspændte med knæ og fødder tæt
samlet; fødderne står på en fodstøtte. Hovedet,
med riflet glorie og spinkel tornekrone, er let
sænket, og det korte lændeklæde sidder stramt
med en hængesnip midtfor. Såvel baggrundene
som krucifikserne fremstod oprindelig med lys
farve.
	Altertavlerne var placeret på †alterbordene i
kirkernes nedre alternicher. Ved indretningen af
(†)kirke 3 i 1923 blev den ene tavle genanvendt
dér (s.d.). Kristusfiguren fra den anden altertavle
blev 1951 sammen med de til tavlen hørende alterstager skænket til Bakkebo Kirke (Statsfængslet Midtjylland, Nr. Snede).17 Den udskårne baggrund er formentlig kasseret.
*Altersæt. 1) 1696, anvendes i den nuværende
kirke (s.d.). 2) Sættet, bestående af kalk og disk,
skænkedes 1951 til Bakkebo Kirke (Statsfængslet
Midtjylland, Nr. Snede).18
†(?)Oblatæske, o. 1690, har været anvendt i den
nuværende kirke (s.d.).
*Sygesæt, 1696, udført til Børnehusets Kirke og
beskrevet under denne (DK KbhBy 6, 55). Sættet,
der også anvendtes i (†)kirke 3-4, skænkedes til
Søbækskirken i Statsfængslet i Jyderup ved dennes indvielse 1996.19
*Alterkande, 1800-tallets anden halvdel, af tin,
34 cm høj, med cirkulær fod, glat korpus med
profillinjer foroven og leddelt hank hvorpå et
stempel »H.C. Høy Kiøbenhavn«.20 Som lågknop
en roset. Opbevares i fængselspræstens kontor.
Fire *lysestager, formentlig 1800-tallets anden
halvdel, af messing, 22 cm høje, i rokokostil med
firesidet fod med rocailler, tilsvarende skaft og
‘kraver’ i form af fligede blade. Stagerne har formentlig været anvendt i de ældste kirker. De opbevares nu i magasin.
*Døbefonte. Den ene anvendes i den nuværende kirke (s.d.), den anden blev 1951 skænket
til Bakkebo Kirke (Statsfængslet Midtjylland, Nr.
Snede).21
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*Dåbsfade og -kander. Det ene sæt anvendes i
den nuværende kirke (s.d.), det andet opbevares i
magasin.
†Prædikestole. Sydkirkens prædikestol havde
form af en halvcirkulær karnap, der sprang frem
midt i sydpulpituret (jf. fig. 9). Kurven var smykket med lodrette profiler samt et bredere, vandret
bånd, hvori en ranke med fligede blade, og afsluttedes foroven af en håndliste, hvorpå var monteret en læsepult. Under håndlisten var et skriftsted
med versaler (Joh. 3,18). Kurven var mørkmalet,
de dekorative elementer og indskriften fremhævet med lys farve eller forgyldning. Nordkirkens
prædikestol har formentlig haft tilsvarende udformning.
†Stolestaderne (jf. fig. 9) havde form af såkaldte
skabsstole eller lukkede båse, hvor høje paneler
holdt fangerne adskilt fra hinanden.22 Stolene var
anbragt trappevis opefter som i et amfiteater, sådan som det kendes fra andre fængselskirker.23 I
nordfløjens kirke var der seks stolerækker med
plads til i alt 60 personer, i sydfløjens kirke 10
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stolerækker med plads til i alt 100 personer (jf.
fig. 10a-b og 11a-b).24
En †præstestol med svejfet rygstykke med to
lodrette tremmer var opstillet på sydpulpituret i
sydkirken. Formentlig fandtes en tilsvarende stol
i nordkirken.
	I begge kirker var såvel nord- som sydvæggen
etagedelt ved †pulpiturer (jf. s. 1243), antagelig
alle med brystningspanel med skiftevis brede og
smalle tremmer under en profileret håndliste (jf.
fig. 9). Pulpiturerne bag stolestaderne rummede
orglerne og var i øvrigt møbleret med almindelige †bænke beregnet til fanger, der bar privat fangetøj, og funktionærer.24
†Orgler. 1) Nordkirkens orgel, oprindelig med
seks stemmer og én transmission, var bygget
1913 af I. Starup, København.25 Det var placeret
på sydpulpituret. Instrumentet overførtes senere
til Kvindefængslets Kirke på Christianshavn (DK
KbhBy 6, 65). 2) Sydkirkens orgel var ligeledes
bygget 1913 af I. Starup.25 Den oprindelige disposition var antagelig identisk med søsterinstru-

Fig. 13. Altertavle, 1913, tegnet af arkitekt V. Nyebølle (s. 1248). I KB. – Altarpiece, 1913.
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Fig. 14. (†)Kirke 3 set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Church 3 seen from the south east.

mentets i nordfløjens kirke (seks stemmer og én
transmission, ét manual og pedal): Manual: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Flute harmonique 8', Gamba 8', Fløjte 4'. Pedal: Subbas 16'
(transmission). Kopler M 4'-M, M-P. Pneumatisk
aktion. Instrumentet blev udvidet 1923 af I. Starup & Søn i forbindelse med overflytning til den
nye fængselskirke.26 Disposition efter udvidelsen
(11 stemmer, ét manual og pedal): Manual: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Traversflöte 8',
Viola di Gamba 8', Aeoline 8', Fløite 4', Qvint
22/3', Trompet harmonique 8'. Pedal: Subbas 16',
Violoncel 8'. Svelle for hele orglet. Kopler: M 4'M, M-P. 3 kollektiver (p, mf og ff). Pneumatisk
aktion, keglevindlade. Den oprindelige facade var
antagelig tegnet af kirkens arkitekt.27 Orglet var
placeret på nordpulpituret. 1923 blev det overført
til (†)kirke 3 (jf. ndf.).

	To †salmenummertavler med trekantet gavlstykke foroven, båret af spinkle pilastre med volutkapitæler på høje postamenter, var ophængt over
sydpulpituret i sydkirken.28 Når rummet anvendtes til andre funktioner (jf. ovf.) kunne tavlerne
dækkes af skjolde med rigsvåbenet (jf. fig. 9).29
Til tavlerne hørte sortmalede *metalcifre til ophæng (opbevares i magasin). Tilsvarende tavler
har formentlig hængt i nordkirken.
†Belysning. Et antal lamper i jugendstil, hver
med fem lyskilder, var ophængt i sydkirken; formentlig fandtes tilsvarende lamper i nordkirken.
Fig. 15. (†)Kirke 3. Længdesnit set mod nord, tværsnit
set mod vest samt galleri- og gulvplan. 1:300.Tegnet af
K.Varming 1921. I Nyborg Statsfængsel. – (†)Church 3.
Longitudinal section looking north, cross-section looking west,
and gallery and floor plan.
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Fig. 16. (†)Kirke 3 set fra sydøst. Foto formentlig kort efter 1923. I Nyborg Statsfængsel. – (†)Church 3 seen from
the south east, probably shortly after 1923.

( † )Kirke 3
bygning. En ny fritliggende kirkebygning
(fig. 2 og 14-16), tegnet af arkitekt K. Varming,
blev taget i brug 1923. Kirken blev indviet 2. dec.
d.å. af biskoppen over Fyens Stift, A. J. Rud.30
Den ligger inden for muren, vest for sydfløjens
sydende og vinkelret på denne.
	Bygningen er øst-vestvendt med tresidet kor i
vest. Den er opført af røde, håndstrøgne sten over
en sokkel af kløvet granit, under østgavlen dog
kvadre. Det afvalmede tag er tækket med røde
vingetegl og bar tidligere en zinkklædt †tagrytter, hvori kirkens klokke hang. På langsiderne er
bygningens fagdeling markeret af støttepiller, der
afsluttes ca. 1 m under gesimsen.
Døre og vinduer. Hovedadgangen midt i østgavlen er en vandret overdækket portal med karmsten. Umiddelbart over denne var indsat et rekt

angulært †stenrelief med Kristusmonogram flankeret af alfa og omega, alt indfattet i et cirkelslag.
Desuden var der to døre i korpolygonen. Kirkens
vinduer er relativt slanke og rundbuede med halvandenstensstik og med karme og sprossede rammer af træ. Der er seks store i hver langmur og tre
lavere i hhv. korpolygonen og østgavlen. Under
vinduerne i hver langside var i vestligste og næstøstligste fag et cirkelvindue, førstnævnte nu tilmuret; i de mellemliggende tre fag på tilsvarende
vis cirkelblændinger med mønstermuret bund. I
øst er adgangen flankeret af to lignende vinduer.
Indre. Den polygonale afslutning af kirken mod
vest afspejles ikke i det indre, hvor korvæggen
havde en opbygning svarende til de ældre †kirker
1 og 2 (s.d.). Den var etagedelt med et pulpitur,
der tillige forløb langs de to vestligste fag af langsiderne (fig. 17). Forneden var alterets placering
blot markeret ved to par pilastre, mens der foroven
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Fig. 17. (†)Kirke 3. Indre set mod vest. Foto o. 1923. I Nyborg Statsfængsel. – (†)Church 3. Interior looking west, c.
1923.

var en fladrundbuet alterniche med ret bagvæg
og påmalet ‘kassetteret’ loft. Foroven i bagvæggen
var der ud mod det bagvedliggende rum en cirkulær lysåbning, hvori var indsat en *glasmosaik
(jf. ndf.) i en træramme. Forneden syd for alteret
ledte en dør ind til en trappe, der gav adgang til
pulpituret. Fra pulpituret var døre på begge sider af alternichen, der gav adgang til hhv. trappen mod syd og præstens værelse mod nord. Fra
sidstnævnte var desuden direkte adgang til trappen via en smal gang bag alternichen. Over de
nævnte døre var halvcirkulære lynetter, der tjente
til udsugning af luft til kirkens kalorifer, der var
placeret i et rum forneden i korpolygonen. Her
var desuden et kulrum med adgang udefra.
Kirkerummet var etagedelt med glatte undervægge, mens fagdelingen på overvæggene var
markeret med lisener. Rummet overdækkedes af
et kraftigt markeret kassetteloft, der fulgte fagde-

Danmarks Kirker, Svendborg

lingen. Fra gulvplanet i vest hævede den amfiteatralske bænkeopbygning (jf. ovf.) sig op mod
pulpituret i øst, der ud over orglet også rummede
almindelige bænke (fig. 19).
	Inden for hovedindgangen i østgavlen lå et forrum, hvorfra trapper gav adgang til pulpituret og
bagkanten af kirkerummets amfiteatralsk opbyggede gulv. Desuden var herfra adgang til rummet
under det skrånende gulv, hvor der bagest var
indrettet rum til hhv. organist og kantor i nord
og venterum i syd.
Senere ændringer. Relativt kort tid efter opførelsen ‘demokratiseredes’ kirkerummet ved fjernelse
af de lukkede bænkerader. Samtidig fjernedes
pulpituret i vestenden, og den øvre alterniche
blændedes i vægplanet, men med bevarelse af
pilastre og bueslag (fig. 20). De to vestligste cirkelvinduer tilmuredes med mønstermuring svarende til cirkelblændingerne øst herfor.

79
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Fig. 18. (†)Kirke 3. Koret set mod nordvest. Foto o. 1923. I Nyborg Statsfængsel. – (†)Church 3. Chancel looking
north west, c. 1923.

†Katolsk kapel. I det nordligste af rummene
under det skrå gulv (jf. ovf.) indrettedes muligvis
under Anden Verdenskrig et katolsk kapel (fig.
22). Formentlig nedlagt samtidig med kirken.31
Efter at kirken i 1972 var taget ud af brug (jf.
ovf.), stod den i en periode ubenyttet, indtil den
i begyndelsen af 1980’erne blev indrettet som
gymnastiksal.
†Vægmalerier (jf. fig. 17-18). Under pulpituret
var altervæggen kantet med sort; langs de lodrette sider var ornamentbånd med stiliserede liljer. Den øvre alterniches bagvæg prydedes af to
skriftsteder (1 Joh. 1,7 og Ap.g. 2,21) (jf. fig. 17).
*Glasmaleri. I cirkelvinduet i bunden af den
øvre alterniche indsattes ved opførelsen en glasmosaik i form af en rød blomst med fem lysere
og mørkere grønne kronblade omgivet af blå
farve (fig. 24). Fjernet ved en af ovennævnte ombygninger og opmagasineret i magasin.

inventar
Kirken indrettedes i første omgang med lukkede
skabsstole, ligesom prædikenen skete fra et fremspring
i pulpituret over alteret, svarende til indretningen af
de to første kirker, hvorfra dele af inventaret blev genanvendt. Da kirken nyindrettedes (jf. ovf.), blev pulpituret brudt ned, prædikestolen placeret på gulvet
og skabsstolene erstattet af åbne bænke, dog fortsat
anbragt trappevist stigende. Farveholdningen var hvid
med forgyldte detaljer. Beskrivelsen hviler i høj grad
på ældre fotografier (fig. 17-20 og 22).

†Alterborde, antagelig overført fra †kirke 1-2, hhv.
opstillet under vestpulpituret og i alternichen på
samme pulpitur (jf. fig. 15). Førstnævnte var dækket med et mørkt †alterklæde med et kors på forsiden samt en hvid †alterdug med kniplinger (jf. fig.
18); sidstnævnte havde antagelig tilsvarende dække.
*/†Alterprydelser. †1) Som prydelse på alterbordet under pulpituret anvendtes den ene alter-
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Fig. 19. (†)Kirke 3. Indre set mod øst. Foto o. 1923. I Nyborg Statsfængsel. – (†)Church 3. Interior looking east, c.
1923.

tavle fra †kirke 1-2, dog uden Kristusfiguren (jf.
fig. 17-18). Tavlen blev mørkmalet på nær korset
og indskriften, der fremhævedes med lys farve
(forgyldning?). Den blev formentlig kasseret ved
nyindretningen af rummet. *2) Som udsmykning på alterbordet i alternichen på pulpituret
anvendtes Kristusfiguren fra †alterprydelse nr.1,
fastgjort til et sekundært kors (jf. fig. 17). Figuren blev forgyldt, korset sortmalet. Ved nyindretningen blev krucifikset flyttet til vestvæggen
nord for alternichen (jf. fig. 20); 1972 blev det
overført til (†)kirke 4 (s.d.). †3) (Jf. fig. 20). Ved
nyindretningen af kirkerummet opsattes et stort
alterkors.
Altersølvet blev genanvendt fra †kirke 1-2.
*Alterstager (jf. fig. 22), beklædt med sølvblik.
Stagerne har ottekantet fodplade med standkant,
klokkeformet, profileret fod, glat skaft med balusterled forneden og to ringe foroven samt flad

lyseskål. Stagerne anvendtes ligeledes i det katolske kapel (jf. ndf.) samt i (†)kirke 4. Opbevares i
præstens kontor.
†Syvstage (jf. fig. 18), o. 1923, af messing; en såkaldt Titusstage. Ligeledes anvendt i det katolske
kapel (jf. ndf.) samt i (†)kirke 4.
†Alterskranken (jf. fig. 18), o. 1923, der hegnede
alteret på tre sider, bestod af udsavede balustre
med cirkulære gennembrydninger hvorimellem
kryds under en profileret overligger.Ved hjørnerne var retkantede mæglere. Skranken var hvidmalet, †knæfaldet betrukket med mørkt stof.
*Døbefonten med *dåbsudstyr blev genanvendt
fra †kirke 1-2 (jf. fig. 18).
†Prædikestole. 1) Den første prædikestol markerede sig blot som et lille, retkantet fremspring
i vestpulpituret (jf. fig. 17-18). 2) (Jf. fig. 20), en
ganske enkel kurv i seks fag, prydet med et kors
og med en læsepult foroven, opsat ved nyindret-
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Fig. 20. (†)Kirke 3. Indre set mod vest. Foto efter ombygningen. I Nyborg Statsfængsel. – (†)Church 3. Interior looking west after rebuilding.

ningen af kirkerummet. Hvidmalet med antagelig forgyldte detaljer. Stolen stod på gulvet i
kirkens nordvesthjørne.
†Stolestader. †1) (Jf. fig. 15, 17 og 19), 1923.
Skabsstole, opstillet trappevis i seks blokke af hver
15×2 pladser, i alt 180 pladser; de enkelte pladser

var adskilt af høje paneler. Stolene havde endegavle med retkantet afslutning samt fyldingsdøre
og afsluttedes forrest og bagest af fyldingspaneler.
Hvidmalede og nummererede. *2) Ved nyindretningen udskiftedes skabsstolene med åbne, hvidmalede bænke med fyldingsryg (jf. fig. 20). Ca. 25
bænke opbevares i magasin.
†Bænke, o. 1923, med fyldingsryg, hvidmalede,
placeret bagest i rummet foran østpulpituret samt
på dette (jf. fig. 19).
†Præstestole (jf. fig. 18), o. 1923. To armstole,
hvidmalede med mørkt betræk på ryg og sæde,
opstillet på hver side af alteret.
Fig. 21. *Alterbordsforside, 1940’erne?, fra det †katolske kapel i (†)kirke nr. 3 (s. 1257). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Communion table frontal, 1940s?, from the
†Catholic chapel in (†)church no. 3.
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†Pulpiturer. 1) Vestpulpituret havde brystning
af spinkle balustre, prydet med guirlander (jf. fig.
18). 2) Brystningen på orgelpulpituret i øst var
genanvendt fra pulpiturerne i †kirke 1-2; hvidmalet (jf. fig. 19).
†Orglet var genanvendt fra †kirke 2 med ny facade, udført 1923 formodentlig efter tegning af
K. Varming. Facaden, i nyklassicistisk stil (jf. fig.
19), var hvidmalet med gyldne detaljer og havde
attrappiber af sølvbronzeret træ. Orglet var placeret på østpulpituret med spillebord i orgelhusets
søndre gavl.32
†Salmenummertavler. 1-2) (Jf. fig. 17 og 20), o.
1923, i portalindramning med spinkle pilastre
langs siderne og trekantgavl. Tavlerne, der var
hvidmalede med sortmalede cifre til ophæng,
hang på hver side af alternichen. Ved nyindretningen af rummet blev den ene tavle taget ud af
sin indramning og flyttet til nordvæggen.
*Kirkeskib (jf. fig. 19-20), 1921, »Haabet«, udført af en indsat. Tremastet fuldrigger.33 Skrogets
nederste del er umalet, derover sortmalet med

Fig. 23. *Klokke, 1921, støbt af B. Løw & Søn (s. 1257).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bell, 1921, founded by
B. Løw & Søn.

Fig. 22. (†)Kirke 3, †katolsk kapel. Indre set mod
nord. Udat. foto. I Nyborg Statsfængsel. – (†)Church
3, †Catholic chapel. Interior looking north, undated.

hvid stribe. I agterenden med forgyldte versaler
»Haabet 1921«. Opbevares i magasin.
*Klokke (fig. 23), 1921, støbt af B. Løw & Søn,
50,3 cm i tværmål.34 På legemet en krone og
derunder indskriften »NS 1921«. Klokken hang
oprindelig i en †tagrytter (s. 1252).35 Efter 1972
hang den i en †klokkestabel ved (†)kirke 4 (jf.
s. 1258); siden ophængt i kolonnaden mellem
nord- og mellembygningen.
†Katolsk kapel (jf. fig. 22). *(†)Alterbordet var en
rektangulær kasse af fyldingspaneler, hvoraf forsiden er bevaret. Panelet (fig. 21) måler 99×152
cm og har tre arkadefyldinger, hvoraf den midterste har reliefudsmykning i form af et kors med
trepasender. Rammeværket er rødmalet, arkadefelterne mørkeblå, korset forgyldt. I det venstre
arkadefelt ses et Jesumonogram »IHS«, i det højre
et Mariamonogram »Mari(a)«, begge malet med
guld. Panelet opbevares i magasin.
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(fig. 2 og 25). Bygningen er opført i én etage i
røde teglsten og med tegltag.
	Adgangen til kirken var gennem et forrum, der
sprang frem i forhold til bygningens vestfacade.
Over døren er indsat et kvadratisk relief med et
malteserkors på baggrund af en strålekrans.
Kirken var indrettet med alteret i nord.36 Al
tervæggen fremstod i blank mur af gule sten,
mens rummet i øvrigt havde pudsede og malede
vægge. Bag alteret var afskilt to rum til hhv.
omklædningsrum for præsten og opbevaringsrum
(jf. fig. 26). Kirken, som havde ca. 50 pladser,37
blev taget ud af brug o. 2002.38
	I kirkens funktionstid opstilledes en †klokkestabel vest for bygningen, hvori kirkens klokke
(jf. s. 1257) var ophængt.
Fig. 24. *(†)Glasmaleri, o. 1923, fra (†)kirke 3 (s. 1254).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *(†)Stained glass, c.
1923, from (†)Church 3.

†Alterprydelsen var et lille krucifiks. Altersølv,
alterstager, syvstage og døbefont med dåbsudstyr
genanvendtes fra de ældre kirker (s.d.) eller benyttedes i fællesskab med (†)kirke 3. †Prædikestolen var en enkel talerstol af træ med læsepult
foroven. Kapellet var endvidere møbleret med
enkle, hvidmalede †stole; endvidere fandtes en
hvidmalet †præstestol med ryg med to tværstivere og drejede forben. I loftet hang en trearmet
†lysekrone af støbejern.
( † )Kirke 4
bygning. Kirken blev 1972 indrettet i et nedlagt skrædderdepot beliggende i nordenden af en
bygning, der ligger tæt op ad den østlige ringmur

Fig. 25. (†)Kirke 4. Grundplan. Nord til venstre. 1:300.
I Nyborg Statsfængsel. – (†)Church 4. Ground plan,
north left.

inventar
Hovedparten af inventaret anskaffedes i forbindelse
med indretningen af kirken, dog genanvendtes bl.a.
altersølv og døbefont fra de ældre †kirker. Det nye
inventar var udført af egetræ, hvis naturlige farve
dominerede rummet, suppleret af lyseblå stole (siden
erstattet af egetræsstole) og altervæggens gule teglsten.
Beskrivelsen hviler på fotografisk materiale.36

†Alterbordet udgjordes af en rektangulær plade,
fastgjort til nordvæggen, hvorover et †alterkors var
ophængt. †Knæleskamlen var betrukket med lyst
skind. Altersølvet, alterstagerne og syvstagen genanvendtes fra de ældre †kirker (s.d.), ligesom døbefonten med dåbsudstyr. †Alterskranken var en enkel
ramme med knæfald betrukket med lyst skind.
†Prædikestolen havde karakter af en talerstol båret af fire slanke stolper. Rummet var oprindelig
indrettet med †stole fra det †katolske kapel (s.d.),
der blev malet lyseblå; disse erstattedes siden af
†stole af egetræ med kulørte hynder. †Præstestolen
var en armstol med tre rygstivere, svejfede forben
og lige bagben, blåmalet med lyst sæde. Et *krucifiks, der havde tjent som alter- og siden vægprydelse i (†)kirke 3, var ophængt i våbenhuset.
2004 blev det overført til den nuværende kirke,
hvor det kortvarigt tjente som alterprydelse.39
Det hænger nu i fængselspræstens kontor. †Belysningen udgjordes af loftspendler og lampetter
med kupler af opalglas.

kirkerne i Nyborg statsfængsel · (†)kirke 3 · (†)kirke 4
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Fig. 26. (†)Kirke 4. Indre set mod nord. Scene fra spillefilmen »Forbrydelser«, 2004, instrueret af Annette K. Olesen
for Zentropa og med Ann Eleonora Jørgensen i rollen som fængselspræsten Anna. – (†)Church 4. Interior looking
north. Scene from the movie »Forbrydelser«, 2004, Zentropa.

kilder og henvisninger
Tegninger. Nyborg Statsfængsel. Et blad med grundplan af den nuværende kirke, usigneret og udateret.
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THE CHURCHES IN NYBORG STATE PRISON
STEENSGÅRDS CHURCH
Nyborg State Prison was inaugurated on 12 July
1913 and was built to drawings by the architect V.
Nyebølle. The prison was placed on the western
outskirts of the city (fig. 1 and 3).
During the building of the prison a †church
interior was furnished in each of its wings, in the
north wing for women ( † church 1) and in the
south wing for men ( † church 2).
	A new church building ( † church 3) was built
in 1923 by the architect K.Varming.

	The first two church interiors as well as the
prison church built in 1923 were furnished as
amphitheatres with the prisoners seated in closed
‘cabinet pews’ so they could not have contact
with one another during the services.
	At one point a †Catholic chapel was also furnished in (†)church 3, and is presumed to have been
closed down together with the church in 1972.
	After that a new, smaller church interior was
installed in the former prison tailor’s store close
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to the ring wall ((†) church 4), until a new church
interior, which is still in use, was furnished in
2004 in the middle wing.
Since the 1970s the churches in Nyborg State
Prison have been given the neutral designation
Steensgårds Church.
The prison originally consisted of two northsouth-oriented main wings, a north and a south
wing, along one axis with an open square in between and surrounded by a rectangular ring wall.
	As early as 1918-20, between the two older
wings, a massive north-south-oriented middle
wing was built by the architect K. Varming (fig.
14-16). In the south it was built together with
the north gable of the south wing, while in the
north it was connected to the north wing by a
colonnade.
	Built in 1923, (†)church 3 was placed in a separate building west of the south wing and at right
angles to it.
The present church, furnished on the lower floor
at the northern end of the middle wing of the
prison, was consecrated on 22 October 2004.
	The rectangular interior is north-south-oriented with a rectangular niche for the altar at the
southern end (fig. 4). At the northern end there
are kitchen facilities, and in the rooms north of
the church the prison chaplain has an office etc.
Furnishings. The church interior was furnished
in 2004 by the designer Sharon Fisher, Odense,
and most of the furnishings come from that time.
The altar painting is by Tove Lorentzen, c. 2002.
The altar plate (fig. 6) was made in 1696 by the
goldsmith Ditlev Brasenhauer for Børnehusets
Kirke in Copenhagen (DK KbhBy 6, 54 with fig.
31). The font (fig. 8) in turn-of-the century Arts
and Crafts style, is from 1913 and was made for
one of the first two †churches, as was the related
baptismal equipment (cf. fig. 8)
†Church halls in the north and south wing (churches 1 and 2). The two original church halls were
carefully integrated in the respective wings (figs.
10 and 11), extended over their full widths and
were the northernmost and southernmost room
respectively.

1261

	The churches manifested their presence externally with large pilaster strips and tall, slender, segmentally-arched windows, in which *(†)
stained glass was set (cf. below).
	The churches were officially consecrated on 9
June 1913.
	Both were also used – during their functional
lives as churches – as classrooms, lecture halls etc.,
at which times a curtain was drawn across the altar.
†Church 1. The church interior (fig. 10) was
oriented with the altar in the north. The chancel
wall was divided into two floors by a gallery, in
the middle of which the pulpit was set up. Both
floors had a semicircular niche in the middle; the
lower one, which had the altar, was horizontally
covered and the upper one was terminated with
a half-dome.
	The southern end too was divided into floors
by a gallery that extended over two bays, and
which at the front edge had two stairways that
led up from the floor level.
From the floor level in the north the amphitheatrical bench arrangement (cf. above) rose up
towards the gallery in the south.
†Church 2. The church interior (fig. 11) was
oriented with the altar in the south. Here too
the chancel wall was divided into two floors by
a gallery, in the middle of which the pulpit was
set up. On both floors there was a semicircular niche in the middle. The lower one, which
housed the altar, was horizontally covered. The
upper niche was terminated with a half-dome; in
the wall plane the niche was set in a larger horizontally covered niche in which hung the curtain
that could be drawn across the niche when the
church interior was used for other purposes.
	The amphitheatrical bench arrangement rose
from the floor level in the south (cf. above) towards a gallery in the north.
	The half-dome vault in the upper niche in the
south was decorated with wall paintings.
*(†)Stained glass. A number of stained-glass
ornaments are set in an outside room by the
former prison governor’s residence east of the
main entrance to the prison (fig. 12). They
come from the windows in one of the original
churches.
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Furnishings. The churches in the north and
south wing seem to have been more or less identically furnished. The furnishings are partly reused in the later churches, partly donated to other
prison churches, including Bakkebo Church in
the Central Jutland State Prison (Nr. Snede).
Two *(†)altarpieces in Art Nouveau style (fig. 13)
were designed by V. Nyebølle and executed by
Emil Hansen. Of the pictures, the two *Christ
figures are preserved; one was donated in 1951 to
Bakkebo Church, the other was re-used in the
(†)prison churches and now hangs in the office
of the prison chaplain. The †pulpits were in the
form of projections from the galleries. The †pews
were so-called cabinet pews, rising stepwise as
in an amphitheatre. The †organs were built by I.
Starup, Copenhagen. That of the north church
was transferred to the Women’s Prison’s Church
in Christianshavn (DK KbhBy 6, 65); that of the
south church was re-used in (†)church 3 (cf. below).
(†)Church 3. A new free-standing church building (fig. 14-16) began to be used in 1923. It lies
within the walls, west of the southern end of the
south wing and at right angles to it.
	The building is east-west-oriented with a threesided chancel in the west.
	The main entrance is in the middle of the east
gable and is flanked by two windows. There are
six large windows in each long wall and three
lower ones in the chancel polygon and the east
gable respectively.
	The polygonal termination of the church is
not reflected in the interior, where the chancel
wall had a structure corresponding to the older
†churches 1 and 2 (q.v.) and was divided into
two floors by a gallery. Below, the placing of the
altar was simply marked by two pairs of pilasters, while above there was a segmentally roundarched altar niche. Above in the back wall there
was a circular aperture for light with a *glass mosaic (fig. 24).
	The church interior was divided into floors
with plain lower walls, while the division into

bays on the upper walls was marked by pilaster
strips. The interior was covered by a strongly
marked coffered ceiling. From the floor level in
the west the amphitheatrical bench arrangement
rose up to the gallery in the east.
Later changes. Relatively soon after the church
was built, its interior was ‘democratized’ by removing the closed rows of benches, and the gallery in the west was removed.
†Catholic chapel. In the northernmost of the interiors, possibly during World War II, a Catholic
chapel was furnished (fig. 22).
	Use of the church ceased in 1972.
Furnishings. The church was at first furnished
with closed †cabinet pews and a †pulpit gallery as
in †churches 1-2, from which the *(†)altar decoration and †organ were also re-used. A *church ship,
“Haabet”, was made by an inmate in 1921. A
*bell (fig. 23), founded by B. Løw & Søn 1921,
was hung in the ridge turret. It now hangs in
the colonnade between the north and the middle
building. When the church was re-furnished (cf.
above) the gallery was demolished and the cabinet pews were replaced by open †benches. The
new furnishings comprise a large †altar cross and
a very simple †pulpit, placed on the floor.
From the †Catholic chapel (cf. fig. 22) a *communion table frontal (fig. 21) is preserved.
In 1972 (†)church 4 was furnished in a closeddown prison tailor’s store close up against the
eastern ring wall (fig. 2 og 4-5).
	Access to the church was through an anteroom
that projected from the west facade of the building.
	The church was furnished with the altar in the
north. The altar wall appeared as a plain wall of
yellow brick, while the interior in general has
dressed and painted walls. The church was taken
out of use c. 2002.
Furnishings. Most of the items were procured
in connection with the furnishing of the church;
however, among other things the altar plate and
font are from the older †churches. The new furnishings comprised an †altar cross and a †rostrum.
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church seen from the north east.

Stella maris Kirke
nyborg · romersk-katolsk
Historisk indledning. Den katolske menighed i Nyborg
er grundlagt 1907 af Skt. Hedvigsøstrene, der dette år
oprettede en vuggestue og en børnehave i byen og
samtidig fik etableret et privatkapel. Året efter etablerede de endvidere en skole. 1910 indviedes et nyt
kapel i Kronprinsensgade 1. 1911 kom Mariasøstrene
fra Belgien til Nyborg, hvor de i den vestlige bydel
købte en stor herskabsvilla og dér oprettede hvilehjemmet »Stella Maris«, som kom til at rumme et nyt
lille kapel, der indviedes 1912.1
Nyborg katolske kirke hørte i begyndelsen under
Odense Sogn, men blev selvstændigt sogn 1913.2

Skt. Hedvigsøstrene forlod Nyborg 1914. Mariasøstrene overtog skolen, der også flyttede ind i »Stella
Maris«. Samtidige planer om at opføre en kirke blev
stillet i bero grundet Første Verdenskrig, men blev genoptaget i 1920’erne, og den nuværende kirke opførtes
1927-28.3
Mariasøstrene fraflyttede Nyborg i 1992, og bygningerne, herunder kirken, blev overdraget til Ansgarstiftelsen (Den katolske Kirke i Danmark) pr. 1. jan.
1993.4 De senere år har menighedens medlemstal
været støt nedadgående, og der har været fælles præst
med menigheden i Svendborg.
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Beliggenhed. Kirken ligger på hjørnet af Vindingevej og Bakkevej i den sydlige del af byen. Den
er orienteret omtrent nord-syd med nogen afvigelse mod vest.
Omgivelser. Jf. ovf. havde Mariasøstrene 1911
købt herskabsvillaen »Stella Maris« (fig. 2.1), som
ligger lidt vest for den 1927-28 opførte kirke (jf.
ndf.). Syd for kirken påbegyndtes 1931 opførelsen af en stor skolebygning (fig. 2.3), der via
en tunnel sattes i forbindelse med kirken. Skolen indviedes et par år senere og rummede da
også en børnehave. Senere tilkøbtes endnu en
villa, »Bella Vista« (fig. 2.4), vest for »Stella Maris«,
hvortil børnehaven flyttede. Ved en stor ombygning i 1950’erne (jf. ndf.) opførtes en hegnsmur
af tegl langs Vindingevej og lidt vest for kirken,
der indesluttede gårdsrummet mellem kirke
og sakristi, og på hvis inderside anbragtes halvtagsoverdækkede ‘klostergange’.
2010 opførtes et nyt menighedshus vest for
kirken (fig. 2.5) ved arkitekt Uffe Harrebek,
og samtidig nedreves den vestre gang i gården.
Bygningen er opført af røde tegl og gentager en
række arkitekturdetaljer fra kirkebygningen.
Bygning
Kirken består af et langhus, hvortil knytter sig en apsis
i syd og et tårn ved nordvestre hjørne. Orienteringen
har nogen afvigelse mod vest, jf. ovf.

Fig. 2. Situationsplan. 1: 2000. 1. »Stella Maris«. 2.
Stella Maris Kirke. 3. Skolebygning. 4. »Bella Vista«. 5.
Menighedshus. Redigeret af Mogens Vedsø 2015 på
grundlag af kort udarbejdet af Geofyn. – Situation plan.

Bygningen, der er opført i nyromanske stilformer,
er udført efter tegninger af arkitekt J. TidemandDal (fig. 4-6).5 Grundstenen blev nedlagt august
1927, og kirken indviedes 8. juli 1928.
Kirken, der er seks fag lang, er opført af røde
tegl i normalformat, lagt i krydsskifte, og rejser
sig over en syld af rå kamp. Langhuset har kraftigt
fremspringende hjørnelisener, der i tagfodshøjde
afsluttes med vingetegl over en let fremspringende falsgesims. Langsiderne samt apsis og tårn
krones af en kraftigt fremspringende gesims, der
bæres af tætsiddende konsoller med afrundet forkant. Langhuset har et relativt stejlt, let opskalket
tegltag, der slutter sig til gavle med kam, mens
apsis afsluttes af et opskalket tag af form som en
halv kegle (fig. 1 og 15).
Sakristiet, der oprindelig var omtrent kvadratisk, er beliggende ud for vestsidens sydligste fag
med adgang herfra.
Det slanke tårn, der har kvadratisk plan, er anbragt ud for vestsidens nordligste fag og rejser sig
i fem stokværk. Klokkestokværket er til hver side
udstyret med tredelte falsede rundbuede glamhuller, der adskilles af murede dværgsøjler. Glamhullerne fremtræder som blændinger med en
smal glug i bunden.6 Tårnet krones af et relativt
lavt, opskalket teglhængt pyramidetag. I toppen
fløjstang med kugle og ringkors.
Døre og vinduer. Kirkens hovedadgang midt i
nordgavlen er en mangefalset rundbuet portal,
hvori er indsat et tympanon med motivet »Havets
Stjerne« udført af Axel Theilmann. Foran døren
var oprindelig en †trappe med murede vanger.
	To oprindelige døre i henholdsvis langhusets
vestmur længst mod syd og sakristiets nordmur
er senere tilmuret. Apsiden fremtrådte oprindelig
uden vinduer, mens langhuset i de fire midterste
fag havde et tvillingdelt, falset rundbuet vindue
med dværgsøjle. På nordgavlen flankeres døren af
i alt fire smalle rundbuede åbninger med vandret
lysning, der giver lys til de to birum på hver side
af forrummet. I gavltrekanten over døren er et
stort falset cirkelvindue. Trappen i tårnets indre
belyses af tre rundbuede vinduer i vestsiden.
Indre. Apsiden overdækkes af et halvkuppelhvælv af pudsede brædder. Langhuset, der er
pudset og hvidkalket, overdækkes af et brunmalet
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Fig. 3. Grundplan (før menighedshusets opførelse 2010). 1:300. Tegnet af Merete Rude
2015, på grundlag af projekt ved J. Tidemand-Dal 1927 og ombygningsprojekt ved I.
Arthur-Nielsen og Erik Nestel 1950. – Ground plan.

træloft, der har et knækket tværsnit følgende den
delvis synlige tagkonstruktion (fig. 8-9). Rummets fagdeling angives af lisener, der bærer et
gesimsbånd i højde med vinduernes underkant.
Herfra udspringer tagkonstruktionens skråstivere.
I langhusets sydligste fag er et podium, der er
hævet et trin over gulvet, mens gulvet i apsiden
ligger yderligere et trin højere. Det nordligste fag
er fraskilt som forrum, der flankeres af to mindre
rum, der oprindelig indeholdt dåbsværelse (i øst)
samt skriftestol. De tre rum er tilgængelige fra
kirkerummet ad vandret overdækkede døråbninger. Fra det vestre rum er tillige adgang til en
ottekantet trævindeltrappe i tårnets indre. Herfra
er forbindelse til et pulpitur over rummene i kirkens nordende samt videre op i tårnet.
Ændringer. En større ændring af bygningskomplekset fandt sted i 1950’erne ved arkitekterne I.
Arthur-Nielsen og Erik Nestel. I apsiden indsattes fem rundbuede vinduer, der i det indre over-

skærer den kalkmalede dekoration (jf. s. 1267
og fig. 7). Yderligere indsattes to tilsvarende, nu
atter tilmurede, vinduer i sydgavlen øst og vest
for apsiden samt et tvillingdelt, falset rundbuet
vindue med dværgsøjle, svarende til de andre
fire fag, i langsidens sydligste fag. På langmuren
mod Bakkevej, østmuren, opførtes to støttepiller
som supplement til tre, der tidligere var opført
ved murens to midterste fag. Alle med polygonal
plan og skrånende op mod gesimsen. I kirkens
nordende omdisponeredes de to birum, idet der
i det østre indrettedes skriftestol og i det vestre
et kapel med alter i øst (s. 1274).Vestsidens sakristi forlængedes mod vest til hen ved fire gange
sin oprindelige længde og forsynedes mod nord
med tre fag vinduer, der er en gendigtning af
vinduerne i langhuset, tillige med et, nu tilmuret, vindue i det oprindelige sakristi svarende til
dem på kirkens sydgavl. Desuden indesluttedes
gårdsrummet mellem kirke og sakristi mod vest
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Fig. 4a-b og 5. 4a-b. Projekt. Nordfacade, tværsnit mod nord og syd, længdesnit mod øst samt planer. 1:300. Tegnet
af J. Tidemand-Dal okt. 1927. 5. Projekt. Opstalt af vestfacade med forslag til apsis.1:300 (plan 1:600). Tegnet af J.
Tidemand-Dal okt./nov. 1927. I Katolsk Historisk Arkiv. – 4a-b. Project. North facade, cross-section towards north and
south, longitudinal section towards east and plans. 5. Project. Elevation of west facade with proposal for apse.
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Fig. 6. Projekt. Opstalt af sydfacade, tværsnit mod syd og udsnit af plan
med forslag til apsis.1:300. Tegnet af J. Tidemand-Dal okt./dec. 1927.
I Katolsk Historisk Arkiv. – Project. Elevation of south facade, cross-section
towards south and detail of plan with proposal for apse.

og nord af hegnsmure, på hvis inderside anbragtes halvtagsoverdækkede ‘klostergange’. Fra den
nordre af disse åbnedes en adgang til tårntrappen.
	Trappen foran kirkens hovedadgang erstattedes
2010 af en støbt trappe med jerngelænder.
Der er en samtidig klokkestol af fyr til ophængning af en klokke.
Kalkmalerierne (fig. 7) på apsishvælvet er udført
1934-35 af den belgiske kunstner Jan Huet.7 I
midten ses Gudfader siddende med den korsfæstede Kristus foran sig; ved korsets fod er malerens signatur anført med sort: »Jan Huet p(in)xit
– ora pro eo –« (Jan Huet malede det – bed for
ham). Th. ses Adam og Eva, tv. Maria stående på
måneseglet med slangen under foden (Den Apokalyptiske Madonna). Hun holder hånden over et
skib under en stjerne (Stella Maris, Havets Stjerne). Figurerne er malet i gråbrune nuancer med
partier i blåt, rødt og gyldent på hvid baggrund;
alt opmalet i nyere tid. Baggrunden illuderede
oprindelig en guldmosaik.8 Ved indsættelsen af
vinduer i apsiden i 1950’erne blev flere af malerierne beskåret forneden.

Glasmalerierne er udført af A. van Doorne,
Gent, i 1928.9 I vinduerne i skibets andet fag ses i
østsiden Jesus og Maria, i vestsiden kirkens belgiske værnehelgen og Josef (fig. 10); to af ruderne
har i nederste højre hjørne kunstnerens signatur: »A. Van Doorne Gand Belgie fecit«. Endvidere er der under hver figur et brudstykke af
en indskrift: »R.D.Aug.Van Olmen. D.D./ Eulalia. Vervoort.D.D./ R.D.Al. Lambo. D.D./ Ach.
Vandoorne.D.D.«. Langsidernes øvrige vinduer
har rudestillet udsmykning med rosetter og liljer
i de midterste glas; også to af disse ruder bærer
kunstnerens signatur.
	To af nordgavlens vinduer har motiv af henholdsvis et blomsterkranset Kristusmonogram (i
skriftestolen) og et tilsvarende Jesumonogram
»IHS« (i forkapellet), mens de to andre har glas
i retkantet mønster. I det cirkulære vindue over
pulpituret ses en fremstilling af Den Gode Hyrde
hvorunder indskriften: »D.D. Familia-Hans Peter-Hansen« (jf. fig. 9). De figurative fremstillinger er alle udført i stærkt farvet glas, de øvrige er
holdt i sarte nuancer.
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Fig. 7. Kalkmalerier på apsishvælvet, 1934-35, udført af Jan Huet, Belgien (s. 1267). Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Wall paintings on apse vault, 1934-35, by Jan Huet, Belgium.
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Fig. 9. Indre set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking north.

inventar
Inventaret er i vid udstrækning af nyere dato, men
enkelte stykker (døbefonten, stolestaderne, en kommunionsbænk, pulpiturets brystning og klokken)
stammer fra tiden omkring kirkens opførelse, o. 1928.
I forbindelse med ombygningen i 1950’erne opførtes
nye, murede alterborde, og der indrettedes et forkapel i nordfagets vestside. 1975 opsattes et højalter med
tabernakel i apsiden og foran dette et fritstående alterbord, ligesom prædikestolen erstattedes af en læsepult.
Kirken er senest istandsat 2012 med ny belysning m.m.
Farveholdningen domineres af træinventarets naturlige
farver og de røde tekstiler.

Alterborde. 1) (Jf. fig. 8). Højalteret, 1975, er udført af snedkermester Otto Rasmussen og Søn,
Nyborg.10 Af egetræ, 122×125 cm, 40 cm dybt,
bestående af en høj sokkel hvorpå en gråmalet
bordplade. På bordet står et tabernakel af træ, be-

Fig. 8. Indre set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Interior looking south.

Danmarks Kirker, Svendborg

klædt med messingplader med relief af et kors
i cirkelmedaljon. I apsiden. 2) (Jf. fig. 8), 1975,
udført af snedkermester Otto Rasmussen og Søn,
Nyborg,10 af egetræ, 101×75 cm, 75 cm dybt,
bestående af en sokkel, formet som en omvendt
keglestub, der bærer en gråmalet bordplade. Det
fritstående bord er placeret forrest i koret og opfylder dermed det andet Vatikankoncils (196265) bestemmelse om, at præsten skal kunne gennemføre messen med ansigtet vendt mod menigheden. Bordet er dækket af et alterklæde af gylden
brokade.
†Alterborde. 1) (Jf. fig. 11), formentlig fælles oprindelse med †altertavle ndf. (s.d.). Bordets forside var dækket af †alterbordspaneler med arkader,
hvori synes at have været malede figurfremstillinger. 2) (Jf. fig. 12), formentlig 1950’erne, muret,
fronten var prydet med et kors. På bordet stod et
†tabernakel, dækket af et hvidt klæde og kronet af
et krucifiks.
Sidealterborde. 1-2) (Jf. fig. 8 og 12), 1950’erne,
af lyse, røde teglsten med bordplade af gråmalet

80

1270

Nyborg

Fig. 10. Glasmalerier i skibets vestvæg, 1928, udført af A.Van Doorne, Gent, Belgien (s. 1269). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Stained glass on west wall of nave, 1928, by A.Van Doorne, Ghent, Belgium.

træ, 114×112 cm, 32 cm dybe, opstillet mod triumfvæggen. På det østlige står en figur af Maria
med barnet, på det vestlige en såkaldt Jesu-Hjerte-figur. De ca. 78 cm høje figurer er udført af
hvidmalet metal.
†Altertavle (jf. fig. 11), o. 1910(?), overført fra
sognekirken i Clervaux.11 Tavlen efterlignede en
brabantinsk altertavle med lav, ottedelt predella,
pilasterindrammet midtfelt mellem faste fløje og
tilsvarende indrammet, rundbuet topfelt, her dog
kronet af en trekantgavl med akroterier. I midtfeltet sås en fremstilling af Kristus på Korset, i
topfeltet et krucifiks flankeret af to skikkelser,
vel Maria og Johannes; om disse var skårne eller
malede, kan ikke afgøres. Formentlig nedtaget i
1950’erne.
Alterkalk, antagelig o. 1928, 19 cm høj, med cirkulær, tragtformet fod af metal (fornyet) hvorpå

et udbanket relief af Kristus på korset, tisidet
knop af hvid, poleret sten i metalindfatning, og
bæger af forgyldt sølv med tre stempler: En løve,
et »A« samt et utydeligt stempel. Tilhørende disk
af forgyldt sølv, 17 cm i tværmål, med graveret kors i cirkelslag ved randen. På bagsiden to
stempler: »PR3«(?) samt et kors.
Oblatæske, 1950, 6 cm høj, 9 cm i tværmål, cirkulær med profileret låg, kronet af et latinsk kors.
Under bunden to stempler: Guardejnmærke for
Johannes Siggaard og bymærke for København
1950.
Hostieskål, nyere, af metal, 4 cm høj, 15 cm i
tværmål.
Monstrans, antagelig o. 1928, af messing, 59 cm
høj. Foden er sekstunget med graveret dekoration af fem liljer og et kors. Skaftet har profilerede
knopper og afsluttes foroven af en fliget bladkrans.
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Det centrale cirkulære rum indrammes af en liljekrans hvorom en bredere ramme, der er smykket
med røde similisten og har graverede fremstillinger af evangelisternes symbolvæsener med skriftbånd samt blomsterstande (på bagsiden liljer); alt
indfattet i en stråleglorie og kronet af et kors.
Ciborier. 1) Antagelig o. 1928, af sølvplet, 27
cm højt, med cirkulær, profileret fod hvorpå kors
i cirkelslag, cylinderskaft med to profilknopper
samt bæger med kuplet låg, kronet af et kors med
liljeformede korsender. 2) Nyere, af messing, 22
cm højt, med cirkulær fod hvorpå graveret kors i
cirkelslag, skaft med flad midtknop og glat bæger
med tilsvarende låg, kronet af et cirkelkors.
Kirkens alterstager er alle af messing: 1-4) Antagelig o. 1928, 20 cm høje, næsten ens med
profileret, klokkeformet fod, leddelt skaft og høj
lyseskål. To af stagerne anvendes på sidealterbordene, to opbevares i sakristiet. 5-10) Nyere, 19
cm høje inkl. lysepig. Stagerne har tresidet fod
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hvorpå Kristusmonogram suppleret med bogstaverne alfa og omega, kort, kanneleret skaft og
flad lyseskål. De opbevares i sakristiet. 11-12) O.
1975(?), 5,5 cm høje, i form af to trebenede skåle.
Det er disse stager, der anvendes i dag.
Andre stager. To nyere stager af messing, 38,5
cm høje, med cirkulær fod, sekskantet skaft og tre
arme. Opbevares i sakristiet.
Syvstage, af messing, 27,5 høj, beslægtet med
de såkaldte Titusstager, men med afvigende fod,
sammensat af skiftevis bladkransprydede og glatte
led. I sakristiet.
Et røgelsessæt, nyere, af messing, bestående af
røgelseskar og -skib, opbevares på et stativ i sakristiet.
Vievandssættet, nyere, af metal, består af en skål
med indsats af hvidt porcelæn og en vievandskost
med træskaft. I sakristiet.
Kirken har 13 messehagler af nyere dato, udført
af silke og uld med vekslende applikationer i far-

Fig. 11. Interiør mod syd, efter 1935. I NLA. – Interior looking south, after 1935.

80*

1272

Nyborg

Fig. 12. Interiør mod syd, efter 1950. Postkort i NM. – Interior looking south, after 1950.

verne grøn, violet, rød, hvid og gylden. Endvidere en stola af hvid silke med broderi af korsblomster omsluttet af grenranker og skriftbånd med
latinsk indskrift, udført i fladsyning i forskellige
farver.
Messeklokker. 1) Antagelig o. 1928, håndklokke
af messing med bøjlehåndtag og fire klokker,
samlet af et led med fligede blade. I niche i apsidens vestvæg. 2) (Jf. fig. 8) Vægklokke, nyere, 18
cm i tværmål, med ophæng af støbejern. Klokken
hænger ved indgangen til sakristiet.
†Alterskranker. 1) (Jf. fig. 11), formentlig o. 1928,
af træ, med arkader under en profileret overligger.
2) (Jf. fig. 12), 1950’erne, bestående af balustre
hvorimellem spinkelt gitterværk af metal under
en håndliste.
	En læsepult, 1975, udført af snedkermester Otto
Rasmussen og Søn, Nyborg,10 af eg, er opstillet i
korets østside (jf. fig. 8).
Døbefont (fig. 13), o. 1928, af rødt marmor, 95
cm høj. Fonten er ottekantet med profileret fod,
skaft med høje, slanke udsparinger, og profileret
kumme, prydet med en zigzagfrise langs under-

kanten. Fonten stod tidligere i et †dåbskapel (den
nuværende skriftestol, s.d.) i kirkens nordøsthjørne; nu i korets vestside. Det tilhørende fontelåg,
udført 1992 af Flemming Knudsen, Regstrup,
er af messing, ottekantet og prydet med en påsat
medaljon af sølv med relief af en due. Tidligere
anvendtes et spidst, ottesidet †fontelåg.12
	To nyere vievandskar af lys marmor er opsat på
skibets nordvæg på hver side af indgangsdøren.
†Prædikestol (jf. fig. 11), 1928, udført af en hollandsk kunstner, Louis Jacobin,8 af eg, i nygotisk
stil. På forsiden var relief af Skt. Ansgars prædiken. I forbindelse med nyindretningen i 1950’erne fjernedes ryggen (jf. fig. 12). Stolen, der stod i
sydøsthjørnet, blev nedtaget 1975.13
Stolestaderne (jf. fig. 8-9), o. 1928, af eg, er opstillet i 2×9 rækker. De lige afsluttede gavle har
kvartcirkulært armlæn og udskåret roset (skåret af
pater Vervoort) med lyseholder foroven, fyldingsrygge og foransatte knæleskamler. De to forreste
stader lukkes fortil af fyldingspaneler. På sæderne
er hynder med betræk af rød uld, knæleskamlerne er betrukket med rødt skind.

stella maris kirke

	To skamler af eg, betrukket med sort læder, står
i koret.
Skriftestolen er indrettet i den østlige del af kirkens nordfag (det tidligere dåbskapel) med bænk
af egetræ og forhæng af violet stof. En †skriftestol,
1928, var indrettet i samme fags vestside (det nuværende forkapel (s.d.)).
†Kommunionsbænke (‘knælebænke’), o. 1928, af
eg, angivelig af belgisk oprindelse.8 En af bænkene anvendes i forkapellet (s.d.).
	Tre pengebøsser af messing, kvadratiske, med
sprække til indkast, er indmuret på hver sin side
af nordindgangen samt i våbenhuset. Af skilte
over bøsserne fremgår, at den ene er til »Fattige«,
de to andre til »Kirken«.
En klingpung, o. 1928, med pose af rød fløjl,
messingindfatning og skaft af træ, opbevares i sakristiet.
Dørfløjene, 1928, er hvidmalede med grå fyldinger; de øvre fyldinger er til dels erstattet med glas.
Orgel (fig. 9), 1972, med fire stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af August Laukhuff,
Weikersheim, Tyskland. Stod tidligere i Skt. Hans
Hospitalskapel, Roskilde. Anskaffet år 2000. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2'. Pedal: Anhang. Manuelt
betjente låger. På nordpulpituret.
*Orgel, 1959, af standardtype, med fire stemmer, bygget af I. Starup & Søn, København. Anskaffet o. 1990. Stod oprindelig i Hyllinge Kirke
(Sorø Amt). Disposition: Gedakt 8', Rørfløjte 4',
Principal 2', Scharff 1'. Manuelt betjente låger.
Delte registre.14 På nordpulpituret. Nu i Helligåndskirken i Vordingborg. Tidligere benyttedes
hhv. et †harmonium og et †el-orgel.
Orgelpulpituret (jf. fig. 9) fra o. 1928 har brystning med arkadeformede gennembrydninger.
Korsvejsstationer (jf. fig. 8-9 og 12), 1950’erne. I
skibets øst- og vestvæg er små nicher med gipsrelieffer af Korsvejens 14 stationer; hver station
krones af et forgyldt kors på sokkel af poleret granit.
	To nyere krucifikser af træ, hhv. 65 og 80 cm
høje, begge med Kristusfigur af gips, er ophængt
i sakristiet.
Løse helgenfigurer. 1) Skt. Josef med Jesusbarnet
på venstre arm og et blomstrende scepter under
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højre. Af metal, 82 cm høj, med mørkt hår og naturlig karnation, klædt i lys dragt med forgyldte
detaljer. Barnet er tilsvarende klædt og har et kors
i højre arm. På orgelpulpituret. 2) Jomfru Maria,
110 cm høj, af metal. Fremstillet som i den hellige
Bernadette af Lourdes’ vision 1858, stående på en
klippeformation med hænderne samlet i bøn og
himmelvendt blik, iklædt en folderig dragt med
bredt bånd om livet og med en rosenkrans over
armen (jf. også DK Vejle 465). På orgelpulpituret.
	To salmenummertavler, 1950’erne, af eg med
sortmalede metalcifre til ophæng, er indsat i nicher i skibets langvægge nærmest koret.
Belysningen, 2012, består af spots, der hænger fra
loftet i forskellige højder. Endvidere en lyskrans
(jf. fig. 8-9), 1934, af hvidmalet træ, udført af pater
Vervoort.11 Den rigt udskårne krans består af seks
fag adskilt af tresidede hjørnefremspring under en
forkrøppet, æggestavsprydet gesims. På hjørnefremspringene er skjoldformede felter hvori knælende engle med hænderne samlet i bøn, mens

Fig. 13. Døbefont, o. 1928 (s. 1272). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Font, c. 1928.
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hvert fag har en oval medaljon med vekslende
motiver, bl.a. Helligåndsduen, omgivet af frodigt
grenværk. Oprindelig mørkfarvet (jf. fig. 12).
	To evighedslamper (jf. fig. 8), 1950’erne, af rødt
glas, er opsat på murede konsoller i apsiden.
På skibets vægge er nyere lampetter med messingarm og hvidt glas.
Kandelaber (jf. fig. 8), 1950’erne, af messing, 121
cm høj, med cirkulær, profileret fod, skaft med fire
profilknopper og klokkeformet lyseskål. I koret.
Klokken, fra 1928, er støbt af Severin van Aerschodt, Leuven, Belgien. Tværmål 70 cm.15 Om
halsen mellem dobbelte rammelinjer er versalindskrift: »Fudit Felix van Aerschodt Lovaniensis
1928«. Om legemet er guirlander af blomster og
blade hvorunder versalindskrift: »Ave maris stella« (hil dig, havets stjerne).

Forkapellet (fig. 14) blev etableret i 1950’erne i
kirkens nordvesthjørne, og inventaret er, hvis
andet ikke er anført, formentlig anskaffet på
samme tidspunkt. Rummet tjente tidligere som
†dåbskapel. Alterbordet er opmuret af lyse, røde
teglsten med støbt, gråmalet bordplade. Det måler 107×177 cm, 68 cm dybt, og er dækket af
en hvid alterdug med brodereret Jesumonogram
»IHS« samt blomster og blade i rødt, grønt og
gyldent. På alteret står et firkantet tabernakel af
træ, hvidmalet med kuplet, forgyldt låg. På fronten er malet et kors, hvorfra blodet strømmer ned
i en kalk. Alterudsmykningen er et krucifiks med
profileret, forgyldt kant og en malet fremstilling af
den korsfæstede Kristus, udført af maler Birgitte
West (»Kristus som den ny Adam«).16 Endvidere
to alterstager af messing, trearmede med klokkeformet fod, retkantet skaft og gennembrudt arbejde foroven, samt en messeklokke i form af en
håndklokke med træskaft. Vievandskarret, på vestvæggen, er af hvidt marmor og udformet som
en muslingeskal, der bæres af en knælende engel.
Foran alteret er en kommunionsbænk, o. 1928, af
egetræ, bestående af slanke, kannelerede balustre
som bærer en skråpult, og et knæfald, betrukket
med rødt plys. Oprindelig anvendt i kirken (jf.
ovf.). På væggen over alteret er to moderne lampetter med kuppel af hvidt glas.
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Fig. 15. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church seen from the south east.
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STELLA MARIS CHURCH
nyborg · ROMAN CATHOLIC
The Catholic community had been in Nyborg
since 1907, when among other things they established a private chapel. The present church was
consecrated in 1928.
	The church is on the corner of Vindingevej
and Bakkevej in the southern part of the city. It is
oriented approximately north-south with some
deviation towards the west.
	The church consists of a nave, to which an apse
is attached in the south, and a tower at the northwestern corner.
	The building, built in neo-Romanesque style,
was built to drawings by the architect J. Tidemand-Dal.
	The church was built in red brick and has a
tiled roof. A slender tower with a square plan,
placed opposite the northernmost bay of the
west side, rises in five floors and is roofed with
tiles (figs. 1 and 15).
	The main entrance to the church, in the middle of the north gable, goes through a roundarched portal, in which a tympanum with the
motif ‘The Star of the Sea’ has been mounted.
The door is flanked by a total of four narrow
round-arched openings, and in the gable triangle
above the door there is a large bevelled circular
window.
	The apse originally had no windows, but the
nave had a twin window in each bay, with the
exception of the north bay, which is separated
out on the inside as an entrance area (cf. below).
	The apse is covered with a half-domed vault,
while the nave, which is dressed and limewashed,
is covered by a brown-painted wooden ceiling
with a broken cross-section following the partly
visible roof construction (fig. 9). In the southern
most bay of the nave there is a podium raised one
step over the floor, while the floor of the apse is
a step higher again. The northernmost bay (cf.

above) is separated out as an anteroom flanked by
two smaller rooms, which originally contained
a baptismal chamber (in the east) and a confessional. From the western room there is also access
to a spiral staircase in the interior of the tower.
A major change was made in the building
complex in the 1950s by the architects I. ArthurNielsen and Erik Nestel. In the apse five roundarched windows were installed, cutting through
the limewashed decoration on the interior wall
(cf. p. 1267 and fig. 9). At the north end of the
church two secondary rooms were rearranged,
with a confessional in the eastern one and a
chapel in the western one with its altar in the
east (p. 1274).
	The wall paintings (fig. 7) on the apse vault were
done in 1934-35 by the Belgian artist Jan Huet.
The stained glass (fig. 10) was done by A. van
Doorne, Ghent, in 1928.
	The furnishings are to a great extent of recent
date, but a few pieces come from the time around
the building of the church, c. 1928. This applies
to the font (fig. 13), the pews, a Communion bench
and the bell, which was founded in 1928 by Seve
rin van Aerschodt, Leuven. A candelabrum was
carved by Father Vervoort in 1934. Two masonry
side altar tables come from the rebuilding in the
1950s. The organ was built in 1972 by August
Laukhuff, Weikersheim, Germany. The high altar
with its tabernacle, a free-standing Communion
table in front of it and a lectern are from 1975,
made by the cabinetmaking firm Otto Rasmussen og Søn, Nyborg. In 2012 the church was refurnished with among other things new lighting.
The front chapel (fig. 14) in the north west corner was furnished in the 1950s. The altar decoration is a crucifix with a painting of the crucified
Christ by the painter Birgitte West (“Christ as
the New Adam”).
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Fig. 1. Urnegården på Nyborg Kirkegård, anlagt 1957 (s. 1281). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Urn cemetery at
Nyborg Churchyard, established in 1957.

kirkegårde i nyborg
Oversigt. Nyborgs to kirkegårde ligger begge i byens nordlige del. Den ene, Nyborg Kirkegård, blev
indviet 1818 (under navnet Assistenskirkegården), men har fungeret som kirkegård længe inden (jf. ndf.). Den afløste †kirkegården omkring
Vor Frue Kirke, som blev nedlagt samme år (jf. s.
845). Den anden, Nyborg Assistenskirkegård, blev
indviet 1928.
Nyborg Kirkegård
Nyborg Kirkegård, også kaldet Gamle Kirkegård, har
fungeret som udenbys begravelsesplads i hvert
fald siden 1600-tallet, hvor et †kapel fandtes på
stedet (s. 1317). Den kan sandsynligvis føres tilbage til i det mindste 1500-tallet, muligvis helt

til 1200-tallet (jf. s. 1304). Det har tidligere været
anført, at den skulle være anlagt 1537, hvorfor
der dog ikke er kildemæssigt belæg.1 Et tingsvidne 1556 omtaler den angivelig som ‘den ny
kirkegård’,2 og i en beskrivelse af et skibsforlis
1581 fremgår det, at de druknede blev begravet
‘her i Nyborg, en part i kirken, en part på byens
kirkegård (d.e. †kirkegården ved Vor Frue Kirke)
og en part uden for byen på den nye kirkegård’
(jf. også s. 1150).3
I præsteindberetningen til Ole Worm 1623/25
nævnes, at der på et ikke nærmere angivet tidspunkt pga. pladsmangel inde i byen blev anlagt
en kirkegård nord for byen. Den var fra første
færd hegnet med levende hegn, siden med kampesten, og her blev der 1604 bygget et †kapel (jf.
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Fig. 2. Udsigt mod syd over Nyborg Kirkegård med Vor Frue Kirke i baggrunden, 1800-tallets sidste tredjedel. Foto
Eduard Pöckel. I NM. – View southward across Nyborg Churchyard with the Church of Our Lady in the background, 2nd
half of 19th century.

s. 1317 med fig. 1 og 2).4 En memorial vedrørende Nyborg Kirke 1650 meddeler, at muren
om kirkegården uden for byen skulle holdes ved
lige, samt at kvæg og svin skulle holdes fra kirkegårdene ‘inden og uden for byen’.5
Kapellet blev nedrevet 1665 for at give plads
til fæstningen, men i hvert fald en del af kirkegården synes opretholdt, evt. blot flyttet en smule
i forhold til fæstningen.6 Den betegnes på dette
tidspunkt som ‘de fattiges og gemene borgerskabs kirkegård’,7 mens kirkeregnskaberne i anden
halvdel af 1600-tallet taler om ‘den nye kirkegård’
og ‘kirkegården uden for byen’. I 1700-tallet og i
1800-tallets begyndelse bruges også betegnelserne ‘den øde kirkegård’ og ‘de fattiges kirkegård’;
alt i forbindelse med begravelser eller reparatio-

ner på indhegningen, der blev holdt ved lige gennem hele perioden.8 O. 1738 blev der foretaget
en udvidelse af arealet, vistnok mod nord.9
Som følge af 1805-forordningen, der forbød
begravelser inde i kirkerne og påbød anlæggelsen af nye kirkegårde uden for byen, planlagdes
1806 en egentlig assistenskirkegård uden for byen.10 1816 bestemtes, at et 4635 kvadratalen stort,
trekantet stykke af fæstningens grund, beliggende syd for den eksisterende kirkegård, måtte
overlades denne.11 Den udvidede kirkegård blev
indviet 1818 under navnet Assistenskirkegården
Fig. 3. Plan over Nyborg Kirkegård, 1800-tallets slutning. 1:1500. I Nyborg Kirkegårdskontor. – Plan of
Nyborg Churchyard, end of 19th century.
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(ikke at forveksle med den nuværende Assistenskirkegård fra 1928).8 Arealet udgjorde da 12.275
kvadratalen.12
Op gennem 1800-tallet blev kirkegårdens areal
etapevis udvidet sydover med jord fra fæstningsglaciset.13 1833 foretoges en udvidelse mod syd-

vest,14 1856 inddrog man et rektangulært jordstykke langs fæstningens østside,15 og 1872/73 et
areal syd for dette, hvor ligkapellet blev opført
(jf. ndf.). Hertil kom et vinkelformet jordstykke
langs kirkegårdens sydvestside.16 1879 tillagdes et
mindre stykke i nordvesthjørnet for at give kir-

Fig. 4. Plan over Nyborg Kirkegård, målt og tegnet af Niels Junggreen Have 1996, revideret 2003 samt 2009. 1:1500. I Nyborg Kirkegårdskontor. –– Plan of Nyborg Churchyard,
present day.
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Fig. 5. Indgang fra Vestergade (nord), 1853 (s. 1282). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Entrance from Vestergade (north),
1853.

kegården en mere regelmæssig form,17 og 1880
erhvervede man et stykke, 27.800 kvadratalen, af
den nedlagte ravelinvold og -grav i sydvest mellem Vestergade og Ravelinsvej (fig. 3).18 Senest er
der 1913 sket en mindre udvidelse ved regulering af Kapelvejen i sydvest.19
Kirkegården, som den tager sig ud i dag, afgrænses mod nord af Christianslundsvej, mod syd
af Kronprinsensgade, mod vest af Vestergade og
mod øst af en grussti bag husrækken langs Martinus Rasmussensgade. Arealet udgør nu 30.000 m2.
Anlæg og beplantning. Kirkegården gennembrydes af en vinkelformet, tør voldgrav, den tidligere
ravelingrav, der 1957 er indrettet som urnegård
efter en plan af kirkegårdsinspektør H. Dunvald
Petersen (fig. 1). I vinklens spids er et springvand
samt en skulptur af bronze, en knælende kvinde
med fremstrakt hånd, der er udført af billedhugger Gunnar Slot 1961.20 I kirkegårdens nordøsthjørne samt ved sydsiden er der indrettet lapidarier med hjemfaldne gravminder. Beplantningen
omfatter en forskudt allé af høje lindetræer, der

er påbegyndt 1834 og nu gennemskærer kirkegården fra nord til syd.21
†Anlæg og beplantning. 1805 plantedes elmetræer i nord langs Hesselvejen.22 1816/17 blev
kirkegården nyindrettet ved voldmester C. C.
Nyborg, og de følgende år plantedes knap 150
træer, hovedparten lindetræer.23 1833 blev kirkegården anlagt efter voldmester J. P. Froms plan og
tegning. Digerne blev tilplantet med hvidtjørn
og bukkehorn, og på selve kirkegården plantedes nåletræer, birk og italiensk poppel.14 Forud
for udvidelsen 1856 udførte materialforvalter P.
Petersen en tegning af kirkegården,8 som formentlig har dannet grundlag for indretningen af
det nye stykke. 1868/69 etablerede man en brønd,
der anlagdes en stor ny gangsti og plantedes 400
‘gangplanter’ samt 200 hvidtjørn.23 Udvidelsen
1872/73 blev forestået af gartner Julius Sørensen,
og 1886 anlagde landskabsgartner T. Eddelien det
1880 erhvervede stykke.24 1915 fældede man 50
store, gamle træer efter klager over, at gravstederne ikke kunne holdes rene.25
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Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod syd
og vest af lave kampestensmure og -diger, hvorpå
der langs Vestergade er plantet bøgehæk. I nordvesthjørnet er et kort stykke mur af røde mursten, tækket med tagsten. Mod nord er høje bøgehække, og mod øst et stendige med bøgehæk
på toppen. Hovedindgangen fra Kronprinsensvej,
etablereret 1873/74, er en køreport mellem to
fodgængerlåger (jf. fig. 9). De enkle, brunmalede
træfløje er ophængt mellem firkantede piller af
grå granit med vandrette profiler. Fra Vestergade
er der to indgange, begge i form af en køreport
med flankerende fodgængerlåger. Den nordlige
(fig. 5), fra 1853, har fløje i nygotisk stil af sortmalet støbe- og smedejern, der er leveret af jernstøberiet Prom Allerup (Nyborg Jernstøberi). De
bæres af ottekantede piller af rødlig granit, der
spidser til foroven, på støbte jernsokler, der blev
erhvervet fra stenhugger C. Knudsen.23 1872 blev
lågerne istandsat af smed J. Jensen med mange
nye dele for 202 rigsdaler.26 Den sydlige (fig. 6),
fra 1886, har fløje af sortmalet støbejern dannet af
spinkle opstandere med liljespids, som igen blev

leveret af Nyborg Jernstøberi.24 De er ophængt
mellem firkantede piller af grå granit med affasede hjørner og spids afslutning foroven. 1887
blev lågerne malet og toppene forgyldt.26 Adgang
er der tillige for fodgængere fra Christianslundsvej gennem en tremmelåge af mørkbejset eg, ophængt mellem piller af grå granit med spidsbuet
afslutning og liljeornament foroven.
†Hegn og indgange. Den ældste del af kirkegården var omgivet af levende hegn, som siden
blev erstattet af de kampestensdiger, der omtales
i 1600-tallets første fjerdedel.4 1801 blev 51 favne (ca. 96 m) stengærde omsat ved murermester
Caspar Petz.27
Arealet mod Hesselvej (nuværende Christi
anslundsvej), der blev erhvervet 1738, var i
17-1800-tallet omgivet af et brunrødt stakit med
en port.28 Stakittet blev fornyet 1868.29
1803 opførte murermester Encke et hegn
om kirkegården som afløsning for en tjørnehæk.8 1817 blev den indvundne del hegnet med
grøftevold og hvidtjørn og indgangen flyttet fra
nord- til vestsiden ud til landevejen.30 Snedker

Fig. 6. Indgang fra Vestergade (syd), 1886 (s. 1282). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Entrance from Vestergade (south),
1886.
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Fig. 7. †Indgangsparti til Nyborg Kirkegård, 1831. 1:50. Usigneret tegning (s. 1283). I LAFyn. – Entranceway to Nyborg Churchyard, 1831.

Jens Jørgensen udførte en port med tre fløje, ophængt i egestolper, og der opsattes stakit på begge
sider af indgangen.23 Porten blev 1832 erstattet
af en port i nyklassicistisk stil, udført af snedker
Jørgensen. Den havde dobbeltfløje flankeret af
enkelte, ophængt mellem piller, der var kronet af
vaser (fig. 7).31 Porten blev flyttet 1833, og 1853
blev den erstattet af den nuværende (jf. ovf.).8
En låge, indsat 1822 i havegærdet mellem tømrermester A. Nielsens hus og kirkegården,26 kunne aflåses. Der krævedes betaling for at benytte
den, indtil man 1851 opgav dette, da man alligevel
ikke kunne forhindre folk i at gå over hegnene.23
De malede stakitter krævede tilbagevendende
istandsættelser. Det vestre blev 1833 malet med
lys ‘stenfarve’, mens det østre mod Christianslund
1851 blev malet med ‘stenkulør’.31 Det 1856 tillagte areal blev hegnet med stolpehegn.23
1873/74 blev området omkring kapellet indhegnet med stakit af fyrretræ med indgang i sydsiden; tømrermester Nielsen leverede en port med
låger.32 Samtidig blev stengærdet mod Odense
Landevej omsat og forlænget.33 Her indrettedes
1886 den nuværende indgang i sydvest (jf. ovf.).24

bygninger på kirkegården
På kirkegårdens sydøstlige del er 1872 opført
et ligkapel 8 (fig. 8) af røde sten og med skifertag
tegnet af arkitekt V. Tvede,23 og som kostede i alt
5766 rigsbankdaler.26 Det afløste det tidligere lighus på Vor Frue Kirkes kirkegård (jf. s. 878). Bygningen, der er i nyromanske stilformer, er orienteret øst-vest og består af selve kapellet og en
bygningsdel, der oprindelig bl.a. indeholdt bolig
for graveren.23
Kapellet i vest har en lav forhal ved gavlen og
let fremspringende korsarme. Det rejser sig over
en let fremspringende muret sokkel, der krones
af et rulskifte. Bygningen har hjørnelisener og afsluttes foroven af rundbuefriser, der på gavlene er
stigende.Vestgavlen krones af et hvidmalet støbejernskors. Hovedadgangen er gennem en rundbuet dør i vest. Korsarmene har hver et trekoblet,
rundbuet vindue, hvoraf det midterste er bredest
og højest.
	Bygningskompleksets østre, lavere afsnit brydes
på midten af halvstensfremspring, der krones af
gavltrekanter. Den vestligste del har på nord- og
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sydsiden tokoblede rundbuede vinduer, mens
gavltrekanterne i nord og syd har et cirkelformet
vindue. De resterende åbninger må for en dels
vedkommende være af nyere dato.
Det indre overdækkes af et langsgående, rundbuet tøndehvælv, hvori korsarmene markeres af
stikkapper. Rummet afsluttes mod øst af et smallere og lavere korlignende afsnit, der ligeledes er
overdækket af et tøndehvælv.34
	Bygningens østre del havde oprindelig to rum
til kister samt undergraverens bolig, der bestod af
tre små rum og et køkken.
Til graverboligen hørte et lokum og et spåntækket, åbent bræddeskur til brænde.
Senere ændringer. Sundhedskommissionen forbød 1898 beboelse i graverboligen,8 hvorefter der
opførtes en ny bolig til graveren (jf. ndf.). En del
af den tidligere graverbolig blev 1906 efter Sundhedskommissionens forskrifter omdannet til et
isoleret rum til lig af personer, der døde af smitsomme sygdomme. Dette skete, efter at Justitsmi-

nisteriet dette år havde indført et nyt regulativ for
behandling af lig.35 Bygningens østre del indeholder nu toiletter og graverfaciliteter. Kapellets forhal er senere udvidet med et lille birum i nord og
syd, hvert med et rundbuet vindue mod vest.
Inventaret, nyere, domineres af egetræets naturlige farve, dog er orgelpulpituret og dørfløjene
under det malet lysegrå med forgyldte detaljer.
På østvæggen hænger et stort alterkors, og rummet er i øvrigt møbleret med en talerstol og løse
stole med fletsæde. I præsteværelset i sydøsthjørnet findes en armstol og et bord. Vestendens dørfløje, fra 1872, har hver to profilerede fyldinger
med cirkelornament i den øvre samt messinggreb. Orglet, 1985, med seks stemmer, ét manual
og pedal, er bygget af Poul-Gerhard Andersen’s
Orgelbyggeri, Bagsværd. Oprindelig disposition: Manual: Blokfløjte 8', Fugara 8', Prestant 4',
Flute 4', Doublette 2'; tremulant. Pedal: Subbas
16'. Koppel M-P. Mekanisk aktion, sløjfevindlade.
Omdisponeret 2009 af P. G. Andersen & Bruhn,

Fig. 8. Kapel set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chapel seen from the south west.
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Fig. 9. Graverbolig (nu kirkegårdskontor) set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Sexton’s lodge (now churchyard
office) seen from the south.

Årslev og Ølstykke. Dispositionen lød herefter:
Manual: Blokfløjte 8', Gedakt 8', Fugara 8', Flute
4', Fløjte 2';36 tremulant. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P.37 Orgelpulpituret bæres af to slanke søjler,
brystningen har rektangulære fyldinger. Fra loftet
hænger to lysekroner af messing, hver med otte
kupler af hvidt glas. Endvidere findes to trearmede kandelabre, udført af stål og messing.
†Inventar. Kapellet var oprindelig indrettet med
et bord, et stativ til rekvisitter samt ligskamler til
barne- og voksenkister.8 1882-83 anskaffedes 13
stole og et bord.23 1881 omtales et harmonium, anskaffet af organisten,25 og samme år blev snedker Andersen betalt for en stor forhøjning dertil.23
1972 eller senere anskaffedes et harmonium, bygget af Leo Rechnagel, Haslev.38 To kandelabre, udført 1858/59 til Vor Frue Kirke (s. 1034), hver
med 67 lys, blev 1873 flyttet til kapellet. De blev
kasseret 1916.19
En graverbolig (fig. 9) blev 1900 opført på den
sydøstligste del af kirkegården efter tegninger af

Danmarks Kirker, Svendborg

arkitekt Aug. Colding.39 Bygningen er af røde
teglsten i normalformat lagt i krydsforbandt, i
vest og syd over en sokkel af kløvet kamp, og
facaderne prydes af en række dekorative, støbte
detaljer. Det afvalmede tag er tækket med skifer.
Murene afsluttes foroven af en fladbuefrise. På
sydsiden er en frontispice afsluttet med en pinakel. Hovedadgangen er ad en fladbuet dør i vest,
mens vinduerne har varierende bueformer. Bygningen har siden 1960’erne fungeret som kirkegårdskontor.40
Andre bygninger på kirkegården. En mandskabsog værkstedsbygning i røde teglsten og med bølgeeternittag er i 1970’erne opført på den østligste del af kirkegården, og et maskinhus af teglsten
med tag af eternitskifer rejstes 1999 på arealet
mellem kapellet og kirkegårdskontoret.
En klokkestabel af træ er 2015 projekteret opstillet ved den søndre indgang. Her skal hænge en
klokke, støbt af Antoni Wiese i Lübeck 1642, fra
Vor Frue Kirke (s. 1047).
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år. Af indskriften fremgår, at afdøde oprettede et
legat på 7000 rigsbankdaler sølv til deling mellem 10 blinde og fire ‘andre gamle svagelige’ i
Fyns Stift, samt skænkede en betydelig bogsamling til en borgerskole i samme stift; endvidere
at hans taknemmelige broderdatter, Margrethe
Sophia Strømberg, f. Paulsen, rejste monumentet.
Liggesten af rød sandsten, 198×102 cm, med
profileret kant. Indskrift med fordybet kursiv og
versaler (afdødes navn), udfyldt med sort (delvis
bortvasket). I lapidariet.

Fig. 10. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1817, over
vandmester Rasmus Kiellerup (†1817) (s. 1286). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 1,
c. 1817, to plumber Rasmus Kiellerup (†1817).

kirkegårdsmonumenter
1) (Fig. 10), o. 1817, over Rasmus Kiellerup, vandmester, †1817, 74 år gammel. Under personalia et
vers: »Wel den som lewer saa herneden, At han til
Gud gaaer glad i Ewigheden«.
Tavle af rød sandsten, 72×40 cm. Indskrift med
fordybede versaler, udfyldt med sort. Over indskriften er relief af to nedadvendte, krydslagte
fakler; under den er en niche med spor efter et
†ornament. Ifølge en sekundær indskrift nederst
på stenen (fordybet antikva, udfyldt med sort),
er monumentet »Udarb(ejdet) af den afdødes
Søn Hans«. Monumentet findes på kirkegårdens
nordlige del.
2) (Fig. 11), o. 1819, over Bertel Paulsen, gartner, *17. juli 1734 i Jylland, †24. jan. 1819 i sit 85.

Fig. 11. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1819, over gartner Bertel Paulsen (†1819) (s. 1286). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 2, c. 1819,
to market gardener Bertel Paulsen (†1819).
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4) (Fig. 13), o. 1840, over Anna Marie Bagge, f.
Thønnessen, *24. dec. 1769 i Christiansand, †9.
jan. 1840.
Kors af støbejern på tilsvarende postament,
163×57 cm. Indskrift med reliefversaler. Korset
har trepasender med blomsterornamenter; på
tværarmen er indskrift: »Hun leved og døde i
Herren«. Postamentet har indskrift på alle fire sider, på forsiden og kortsiderne hhv. afdødes navn,
fødsels- og dødsdato, på bagsiden: »Hendes længst
forudgangne mand samt een søn og een svigersøn modtage hende i evigheden. To døtre og een
svigersøn begræde hendes bortgang«. Sortmalet.
Monumentet findes på kirkegårdens nordlige del.

Fig. 12. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1832, over gæstgiver Johan Heinrich Schalburg og hustru Sophie
Willaume samt fem af deres børnebørn (s. 1287). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no.
3, c. 1832, to hotelier Johan Heinrich Schalburg, his wife
Sophie Willaume and five of their grandchildren.

3) (Fig. 12), o. 1832,41 over Johan Heinrich
Schalburg, gæstgiver, og hustru Sophie Willaume,
samt fem af deres børnebørn.
Kors af støbejern på tilsvarende postament,
133×61 cm. Indskrift med reliefversaler. Korset
har trepasender med valmuekapsler (forvitrede)
og på tværarmen en indskrift: »Salige ere de
døde«. Postamentet har indskrift (personalia) på
forsiden. På hver side er en fremstilling af Dødens
Genius, vist som en sørgende engel med nedadvendt fakkel samt tre metaer eller målesten.42
Sortmalet. I lapidariet.

Fig. 13. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1840, over Anna
Marie Bagge (†1840) (s. 1287). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 4, c. 1840, to Anna
Marie Bagge (†1840).
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Fig. 14. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1847, over købmand Erik Nyborg (†1847), og Georgine Nyborg
(†1886) (s. 1288). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Churchyard monument no. 5, c. 1847, to shopkeeper Erik
Nyborg (†1847), and Georgine Nyborg (†1886 ).

5) (Fig. 14), o. 1847, over Erik Nyborg, købmand, *19. juli 1787, †6. nov. 1847, og Georgine Nyborg, f. Nielsen, *21. nov. 1795, †<8. aug.
1886>.
	Bog af hvidt marmor, 31×36 cm. Indskrift med
fordybet antikva, udfyldt med sort. I lapidariet.
6) (Jf. fig. 17), o. 1848, over »min uforglemmelige Kone mine Børns kierlige Moder«, Johanne
C. Lund, f. Skødt, *13. febr. 1797, †28. sept. 1848.
Kors af støbejern, 116×69,5 cm. Indskrift med
reliefversaler. Korsenderne har form af tredobbelte liljer, og fra korsskæringen udgår mindre
liljeornamenter; et tilsvarende ornament findes
nederst på korsstammen.43 På tværarmens bagside er indskrift: »Fred med dit Støv«. Sortmalet.
I lapidariet.
7) (Fig. 15), antagelig midten af 1800-tallet,
»Skibstømrer (…) Larsens Familie Gravsted«.

Fig. 15-16. 15. Kirkegårdsmonument nr. 7, antagelig midten af 1800-tallet, over skibstømrer Larsen og familie (s.
1288). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 16. Kirkegårdsmonument nr. 8, antagelig midten af 1800-tallet, over ukendt
(s. 1289). Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2015. – 15. Churchyard monument no. 7, presumably mid-19th century, to ship’s
carpenter Larsen and family. 16. Churchyard monument no. 8, presumably mid-19th century, to unknown deceased.
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Fig. 17. Kirkegårdsmonument nr. 11, 12 og 6, over Maria Gomard (†1857), sømand Lars Peder Lund (†1861) og
Johanne C. Lund (†1848), (s. 1288-89). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument nos.11, 12 and 6, to
Maria Gomard (†1857), seaman Lars Peder Lund (†1861 ) and Johanne C. Lund (†1848).

Monument af støbejern, 81,5×45,5 cm, i form
af en tværoval plade hvorpå svage spor af indskrift,
malet med hvid fraktur, opsat på en stang med
flad midtknop og understøttet af spiraloprullede
volutter. Monumentet krones af et Georgskors.
Sortmalet. I lapidariet.
8) (Fig. 16), antagelig midten af 1800-tallet,
over ukendt.
Monument af støbejern, 102×47,5 cm, beslægtet med nr. 7. En tværoval plade, hvis påmalede indskrift er helt udslettet, opsat på en
stang med flad midtknop mellem to kugleled
og understøttet af to spiraler, der sammen med
stangen er fastgjort til en tobenet fod. Over pladen er en takket krone, dannet af to krydslagte
bøjler. Sortmalet. I lapidariet.
9) (Fig. 18), antagelig midten af 1800-tallet,
over S. F. Høyberg, J. C. Nyholm, C. Nyholm, F.
W. Nyholm, R. H. Nyholm og L. J. Nyholm.

Kors af støbejern på tilsvarende postament,
111×46 cm. Indskrift med reliefversaler. Korset
er overalt smykket med valmuer. Postamentet har
på forsiden indskrift (personalia), på bagsiden relief af Dødens Genius samt tre metaer, svarende
til nr. 3. På siderne er spor efter forsvundne ornamenter. Sortmalet. I lapidariet.
10) (Fig. 19), o. 1851, over J. C. Høybye, *18.
aug. 1809, †9. marts 1851, og M. C. Høybye, *12.
jan. 1842, †4. marts 1845.
Kors af støbejern, svarende til nr. 6, dog uden
indskrift på bagsiden. I lapidariet.
11) (Jf. fig. 17), o. 1857, over Maria Gomard, f.
Hergett, †1. april 1857, samt tre forudgangne børn.
Kors af støbejern, svarende til nr. 6, dog uden
indskrift på bagsiden. I lapidariet.
12) (Jf. fig. 17), o. 1861, over »vor kiære uforglemmelige Fader« Lars Peder Lund, sømand, *6.
juli 1795, †1. sept. 1861.
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fremgår, at stenen rejstes af 4. infanteriregiments
8. kompagnis underofficerer og menige.
Natursten af grå granit, 66×58 cm. Indskrift
med fordybet antikva. Forsiden er afrettet og har
foroven et lille, fordybet kors. I lapidariet.
14) (Fig. 21), o. 1864, over Tevis August Jensen, *4. sept. 1837, postfuldmægtig, løjtnant ved
5. inf(anteri)regiment, †6. april 1864 ved Dybbøl.
»Dette minde sattes af hans mange venner«.
Tavle af hvidt marmor, 59×45 cm. Indskrift
med fordybede versaler, udfyldt med sort. I lapidariet.
15) (Fig. 23), antagelig 1800-tallets sidste tredjedel, over ukendt »R. S(…)«.

Fig. 18. Kirkegårdsmonument nr. 9, formentlig midten
af 1800-tallet, over S. F. Høyberg, J. C. Nyholm, C.
Nyholm, F.W. Nyholm, R. H. Nyholm og L. J. Nyholm
(s. 1289). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard
monument no. 9, presumably mid-19th century, to S. F.
Høybye, J. C. Nyholm, C. Nyholm, F. W. Nyholm, R. H.
Nyholm and L. J. Nyholm.

Kors af støbejern, svarende til nr. 6. I lapidariet.
13) (Fig. 20), o. 1864, over Frants Ludvig Vinsløv, pr(emier)l(øj)tn(ant), kompagnik(om)m(an)
d(ant) ved 4. inf(anteri)reg(iment), *4. aug. 1831,
†17. marts 1864 ved Dybbøl. Af indskriften

Fig. 19. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1851, over J. C.
Høybye (†1851), og M. C. Høybye (†1845) (s. 1289).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument
no. 10, c. 1851, to J. C. Høybye (†1851), and M. C.
Høybye (†1845).
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Fig. 20-21. 20. Kirkegårdsmonument nr. 13, o. 1864, over premierløjtnant Frants Ludvig Vinsløv (†1864) (s. 1290).
21. Kirkegårdsmonument nr. 14, o. 1864, over postfuldmægtig, løjtnant ved 5. infanteriregiment, Tevis August
Jensen (†1864) (s. 1290). Foto Arnold Mikkelsen 2014.– 20. Churchyard monument no. 13, c. 1864, to First Lieutenant
Frants Ludvig Vinsløv (†1864). 21. Churchyard monument no. 14, c. 1864, to post office manager, Lieutenant in 5th Infantry
Regiment,Tevis August Jensen (†1864 ).

	Grotte af grå sandsten med tavle og kors af
hvidt marmor samt medaljon af biskuit, ca. 127
cm høj. Indskriften med fordybede versaler er
næsten helt udvisket. Grotten og den tilhørende
sokkel er dekoreret med efeu. I grottens forside
er indfældet en fladbuet tavle og derover en medaljon med motiv af Natten efter Thorvaldsen.
Monumentet krones at et kors. Det står på kirkegårdens nordvestlige del.
16) (Fig. 22), antagelig 1800-tallets sidste tredjedel, over Christen »Luun«(?), * (…) juli 17(…),
† (…) juli 18(…).
	Grotte af grå sandsten med tavle af hvidt marmor, 70×70 cm. Indskrift med fordybede versaler (næsten udvisket). Grotten og den tilhørende
sokkel er prydet med efeu. I forsiden er indfældet
en fladbuet tavle; øverst er spor efter et nedfældet
†ornament, formentlig et kors (jf. nr. 15). På kirkegårdens nordvestlige del.

Fig. 22. Kirkegårdsmonument nr. 16, antagelig 1800tallets sidste tredjedel, over Christen Luun(?) (s. 1291).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument
no. 16, presumably last third of 19th century, to Christen
Luun(?).
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Fig. 23. Kirkegårdsmonument nr. 15, antagelig 1800tallets sidste tredjedel, over ukendt (s. 1290). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument no. 15,
presumably last third of 19th century, to unknown deceased.

17) (Fig. 24), o. 1888, over Peter Knudsen, portør, *5. juni 1828, †22. april 1888. Af indskriften
fremgår, at monumentet er rejst af afdødes medarbejdere.
	Grotte af grå sandsten med indfældet tavle af
hvidt marmor og medaljon af biskuit, 92×55 cm.
Indskrift med fordybet antikva, udfyldt med sort.
Grotten og en tilhørende sokkel er dekoreret
med egeløv; over den fladbuede tavle er en medaljon i form af et lille Kristushoved. Monumentet står på kirkegårdens nordøstlige del.
18) (Fig. 25), antagelig 1800-tallets slutning,
over Poul Poulsen, forpagter, og familie.
Himmelport af hvidt marmor med indfældet
medaljon af biskuit, 83×48 cm. Indskrift med
fordybet antikva; over indskriften er en medaljon

Fig. 24-25. 24. Kirkegårdsmonument nr. 17, o. 1888, over portør Peter Knudsen (†1888) (s. 1292). 25. Kirkegårdsmonument nr. 18, antagelig 1800-tallets slutning, over forpagter Poul Poulsen og familie (s. 1292). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – 24. Churchyard monument no. 17, c. 1888, to porter Peter Knudsen (†1888). 25. Churchyard monument no. 18, presumably end of 19th century, to tenant farmer Poul Poulsen and family.
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Fig. 26-27. 26. Kirkegårdsmonument nr. 19, o. 1951, over viceskoleinspektør Enevold Slot (†1951), og malerinde
Ingrid Slot (†1978) (s. 1293). 27. Kirkegårdsmonument nr. 20, o. 1990, over arkitekt August Colding (†1941) og
Polly Colding (†1956) (s. 1293). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 26. Churchyard monument no. 19, c. 1951, to deputy
headmaster Enevold Slot (†1951 ), and painter Ingrid Slot (†1978). 27. Churchyard monument no. 20, c. 1990, to architect
August Colding (†1941) and Polly Colding (†1956).

med motiv af Dagen efter Thorvaldsen, indrammet af udhuggede, krydslagte grene, delvis udfyldt med sort. Monumentet står på kirkegårdens
nordøstlige del.
19) (Fig. 26), o. 1951, over Enevold Slot, viceskoleinspektør, *25. dec. 1878, †12. april 1951, og
Ingrid Slot, malerinde, *10. jan. 1888, †11. maj
1978. Monumentet er udført af afdødes søn, billedhugger Gunnar Slot (jf. s. 1281).44
Monument af lys kunstsandsten, 157×65 cm.
Indskrift med påsatte versaler af bronze. En skulptur af Den Gode Hyrde, vist som en knælende mandsfigur med et lam i favnen, placeret på

et højt postament hvorpå indskrift. Monumentet
står på kirkegårdens nordlige del.
20) (Fig. 27), o. 1990, over August Colding,
arkitekt, *7. maj 1874, †13. sept. 1941, og Polly
Colding, f. Løftager, *13. jan. 1877, †17. okt. 1956.
Monument af poleret rød (stele) og grå (postament) granit samt hvidt marmor (medaljon),
153×40 cm. Stelen, hvorpå indskrift med fordybede versaler, er opsat på et postament i to afsæt. Over indskriften er en påsat medaljon med
en brudt, jonisk søjle. Monumentet er en kopi af
det oprindelige monument, der var udført af rød
sandsten.45 Det er opstillet centralt på kirkegården.
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Fig. 28. Fællesmonument over faldne i de slesvigske krige, udført af billedhugger Aksel Hansen og rejst af de danske
våbenbrødres afdeling i Nyborg 1874 (s. 1294). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Collective monument to fallen in the
Schleswig wars.

Fællesmonument over faldne i de slesvigske krige
1848-50 og 1864 (fig. 28), 1874, udført af billedhugger Aksel Hansen, København,46 rejst af de
danske våbenbrødres afdeling i Nyborg 5. juni
1874.
Obelisk, samlet af fire dele, på sokkel i fire afsæt; alt af rød sandsten. Monumentet hviler på et
postament af grå granit. Indskrift på obeliskens to
midterste led med fordybede, sortmalede versaler: »Minde over kammerater som ofrede livet for
fædrelandet i aarene 1848, 1849, 1850 og 1864.
Rei(…) af de danske vaabenbrødres afdeling i

Nyborg d. 5. juni 1874«; endvidere et hædrende
vers:
»Hans daad skal staa tegnet i mindets bog
saalænge vi eie vort eget sprog
for Danmark sit liv han gav
sit løfte har han holdt den tapre landsoldat«.

Monumentet er placeret på en pyramideformet
stensætning omgivet af græs og hegnet af bøgehæk. 1897 blev det istandsat af stenhugger Ehrich
med rensning og udfugning samt forgyldning af
248 bogstaver.26
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Fig. 29. Hovedindgangen til Nyborg Assistenskirkegård, tegnet af Aug. Colding (s. 1296). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Main entrance to Nyborg Auxiliary Churchyard.

Nyborg assistenskirkegård
I begyndelsen af 1900-tallet var der mangel på
gravsteder på Nyborg Kirkegård, og efter et forgæves forsøg på at dræne voldgravspartiet fandt
man det ‘absolut nødvendigt’ at etablere endnu
en kirkegård.25 1923 erhvervedes 8 hektar jord
ved Odense Landevej fra stamhuset Juelsberg, og
1924-25 blev en tredjedel af arealet anlagt som
kirkegård, mens de øvrige to tredjedele blev udlejet til landbrug.19 Den nye kirkegård blev indviet 11. jan. 1928 under navnet Nyborg Assistenskirkegård (også kaldet Nye Kirkegård). En mindesten
ved hovedindgangen markerer indvielsen.
Kirkegården ligger langs Vestergade, lige over
for Nyborg Sygehus. Den afgrænses mod nord af
Sprotoften, mod øst og syd af plantage og gartneri. Arealet udgør 35.000 m2.
Den første begravelse på kirkegården fandt sted
11. jan. 1928.47 1998 blev den østlige halvdel lagt
om til parkkirkegård; beplantningen her omfatter en
række ældre søjleelme mod øst og stynede lindetræer mod vest, suppleret med røn, birk og tjørn.

Fig. 30. Fodgængerlåge til Nyborg Assistenskirkegård
(s. 1296). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pedestrian
gate to Nyborg Auxiliary Churchyard.
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Fig. 31. Plan over Nyborg Assistenskirkegård, målt og tegnet af Niels Junggreen Have 1996, revideret 2003 samt
2009. 1:1500. I Nyborg Kirkegårdskontor. – Plan of Nyborg Auxiliary Churchyard.

Hegn og indgange. Langs Vestergade er kirkegården omgivet af et stendige med bøgehæk på toppen. Mod nord og øst er der trådhegn samt hække
af tjørn og lind, mod syd er der grønmalet plankeværk. Hovedindgangen fra Vestergade (fig. 29)
er udført efter tegning af arkitekt Aug. Colding
og fremtræder som en muret portal med spidsbuet køreport, flankeret af to rundbuede fodgængerlåger.48 Den hvidkalkede portal er tækket med
røde tegl og har over køreporten et relief af et timeglas, fremhævet med mørkegrå farve. Lågerne
er af sortmalet støbejern. Fra Vestergade er der
desuden adgang gennem en fodgængerlåge i syd
(fig. 30), udformet som en hvidkalket og teglhængt portal med rundbuet åbning og med en
låge af sortmalet støbejern. I nordøsthjørnet mod
plantagen er en kørelåge med to tremmefløje af
træ, ophængt i cementpiller.

Bygninger på kirkegården. Ved kirkegårdens
nordøstre hjørne, delvis adskilt fra kirkegården
med et plankeværk, er en bygning med faciliteter til gravere m.m. Bygningen er opført 1954
af røde teglsten og har tegltag. I dens vestre gavl,
med indgang direkte fra kirkegården, er toiletter
til kirkegårdens gæster. Uden for plankeværket er
et maskinhus, opført 1990, samt to drivhuse.
Kirkegårdsmonumenter
1) (Fig. 32), o. 1943, over C. L. Wesenberg, kaptajn af 20. bataljon, *20. juli 1895, »falden ved
Nyborg« 29. aug. 1943.49 Af indskriften fremgår,
at stenen blev rejst af Nyborg By.
	Bauta af grå granit, 160×94 cm. Indskrift med
fordybede versaler, udfyldt med brunt. Opstillet
på kirkegårdens sydvestlige del.
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2) (Fig. 33), o. 1958, over Johannes Høirup,
stadsskoleinspektør, æresborger i Nyborg, *2.
sept. 1877, †30. maj 1958, og Charlotte Høirup, f.
Aaderup, *10. aug. 1882, †9. okt. 1944.
Liggesten af rød, poleret granit, 72×109 cm.
Indskrift med påsatte bronzeversaler. Over stenen
står et kors af egetræ, 156×74,5 cm. På kirkegårdens sydvestlige del.
Enkelt- og fællesmonumenter over ofre fra Anden
Verdenskrig. 1) O. 1939, for tyske soldater, der omkom ved et skibsforlis.
Fem kors af grå granit, 60×42 cm, med indskrift med fordybede versaler, udfyldt med hvidt.
På kirkegårdens vestlige del.
2) O. 1945, over Brusnin Trofim, †15. april
1945, »fra det sovjetiske fædreland«.

Fig. 33. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1958, over stadsskoleinspektør Johannes Høirup (†1958), og Charlotte
Høirup (†1944) (s. 1297. Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Churchyard monument no. 2, c. 1958, to city inspector of
schools Johannes Høirup (†1958), and Charlotte Høirup
(†1944).

Fig. 32. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1943, over kaptajn af 20. bataljon C. L. Wesenberg (†1943) (s. 1296).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Churchyard monument
no. 1, c. 1943, to Captain of 20th Battalion C. L. Wesenberg (†1943 ).

Stele af lys kalksten, 98×40 cm, indskrift med
fordybede versaler. Over indskriften er påsat et
ornament af bronze; en stjerne med hammer og
segl. Midt på kirkegården.
3) (Fig. 34), efter 1945. Fællesmonument for
30 tyske soldater og seks flygtninge, alle † i maj
1945.
Tre liggesten af grå granit, hver måler 92×80
cm. Indskrift med fordybede versaler hvori spor
af hvid farve, på den midterste i form af en fælles
gravskrift på hhv. tysk og dansk, på de to andre
afdødes personalia. På kirkegårdens nordøstlige
del.
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Fig. 34. Fællesmonument nr. 3, efter 1945, for 30 tyske soldater og seks flygtninge (†1945) (s. 1297). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Collective monument no. 3, after 1945, to 30 German soldiers and six refugees (†1945).

Fig. 35. Fællesmonument nr. 5, efter 1945, over tyske militærpersoner og flygtninge (s. 1299). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Collective monument no. 5, after 1945, to German military personnel and refugees.
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Fig. 36. Fællesmonument nr. 4, efter 1945, over 11 Commonwealth-soldater (s. 1299). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Collective monument no. 4, after 1945, to 11 Commonwealth soldiers.

4) (Fig. 36), efter 1945, over 11 Common
wealth-soldater.50
11 steler eller »headstones«51 af hvid kalksten,
85×38 cm, med engelsk indskrift med fordybede
versaler. Opstillet nær hovedindgangen.
5) (Fig. 35), efter 1945, over tyske militærpersoner og flygtninge.
36 kors af grå granit, 75×41 cm, med indskrift
med fordybede versaler, udfyldt med hvidt.52
Opstillet i to rækker på kirkegårdens nordlige del.
6) (Fig. 37), 1947. Fællesmonument for søfolk
omkommet under Anden Verdenskrig, rejst af
Nyborg By og Havn 1947.53
	Bauta af grå granit, ca. 150×125 cm, placeret på
en halvcirkulær stensætning, der bagtil er dannet
af natursten, fortil er muret af tilhuggede kvadre,
hvorpå indskrift med reliefversaler i forsænkede
bånd. Indskriften afsluttes af et vers: »Evig fred
med dem som havet gav/ dræbt og kvæstet – en
barmhjertig grav/ hil jer hver som vej paa havet
drog/ værdige vort Dannebrog«. Endvidere er
udhugget konturerne af et anker. Opstillet nær
hovedindgangen.
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Fig. 37. Fællesmonument nr. 6, 1947, for søfolk omkommet under Anden Verdenskrig (s. 1299). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Collective monument no. 6, after 1947, to seamen fallen in World War II.
Litteratur. F. Crone, »Begravede paa Nyborg Kirkegaarde«, PersHistT 2, 2, 1887, 46-61 (Crone, Begravede).
– Linda Petersen og Kurt Risskov Sørensen, Den smukkest anlagte Kirkegaard. Gravkultur i Nyborg gennem 200
år, Svendborg 2013 (Petersen og Risskov Sørensen).
Redaktion ved Rikke Ilsted Kristiansen med bidrag
af Kirstin Eliasen (bygninger på kirkegårdene) og Ole
Beuchert Olesen (orgler). Arkivalielæsning ved Line
Bonde, Stine Sif Smidt og Trine Vogelius m.fl. Oversættelse til engelsk ved James Manley. Korrektur ved
Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet juni 2015.
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CHURCHYARDS in nyborg

Nyborg’s two churchyards are both in the northern part of the city.
Nyborg Churchyard was consecrated in 1818,
but has functioned as a churchyard at least since
the 1600s, when there was a †chapel at the site
(p. 1317). It can probably be traced back at least
to the 1500s, possibly as far back as the 1200s
(cf. p. 1303). In the 1600s and 1700s it is called
among other things “the churchyard outside the
city”, “the new churchyard” and “the abandoned
churchyard” in connection with burials or repairs
of the fencing, which was maintained throughout the whole period. In 1806 a true auxiliary
cemetery outside the city was planned to relieve
the †churchyard around the church (cf. p. 845),
and in 1816 a piece of the Fortress’s land south

of the existing churchyard was purchased. In the
course of the century the churchyard was extended southward in stages with land from the
fortress glacis. The area now amounts to 30,000
m2. In 1872 a mortuary chapel (fig. 8) was built by
the architect V. Tvede, and in 1900 a sexton’s lodge
(fig. 9) was built by the architect Aug. Colding. In
the churchyard there is a collective monument to
the fallen in the Schleswig wars of 1848-50 and
1864 (fig. 28)
Nyborg Assistenskirkegård was consecrated in
1928. It was laid out on land that was purchased in 1923 from the Juelsberg estate; the area
amounts to 35,000 m2. In the churchyard there
are individual and collective monuments to victims
of World War II (figs. 32 og 34-37).
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Historisk indledning. Traditionen vil vide, at Nyborgs
ældste bydel med kirke skulle have ligget længere
inde på fastlandet, inden den engang i løbet af højmiddelalderen blev flyttet ned til sin nuværende placering, dvs. inden Vor Frue Kirke blev påbegyndt (jf.
s. 879). Der haves intet kendskab til Gammelkirkens
dedikation, og det vides end ikke med sikkerhed,
hvor den har ligget. Kirken har traditionelt været forsøgt placeret på det nuværende sygehus’ område (jf.
s. 822 f.).
Da Jakob Erlandsen endelig dukkede op til Danehoffet 10. marts 1256, fandt mødet mellem kongen og
ham sted i en kirke og ikke i et kapel på slottet. I Jakob
Erlandsens klage 1262 over, at kong Kristoffer ikke
holdt mødet i 1256 i kongens palatium men under
åben himmel (sub diuo Prætorium constituens),1 står
der, at de mødtes i kirken (uden nærmere betegnelse),
og at kongen samme dag ‘på den nævnte kirkes kirkegård’ (in cæmiterio dictæ Ecclesiæ) ophidsede mange
folk mod biskoppen, og sagde mange hårde ord.2 Det
kan sandsynligvis dreje sig om Gammelkirken.
Den ældste kendte skriftlige kilde, der direkte nævner kirken, er fra 1451, hvor der omtales nogle pantsatte
agre liggende »hoesz den gamble kircke i Nyeborgh«.3
Anneksforhold. Se s. 825 f.

Beliggenhed. Kirken har traditionelt været placeret ved Helletofte, hvilket dog må skyldes en
fejllæsning af et dokument. I et mageskiftebrev,
dateret nytårsdag 1505, overdrog Kong Hans
‘Gamle Kirke, liggende uden for Nyborg’, nogle
af kronens jorder mod vederlag af andre jorder til
Nyborg Slots ladegård. Det drejede sig om » …
forskrevne gamle Kirkes Jord, som kaldes Helletofte …«. Det er jorderne og ikke kirken, der
ligger i Helletofte (jf. s. 822 med note 38).
1521 solgte og skødede Erik Friis på Nyborg
Byting til Antvorskov Kloster al den rettighed og
ejendom, som han havde i seks agre liggende for
Nyborg i Nørremark nord for den gamle kirke.
De nævnte agre kaldtes »Lödne höye«.4
I præsteindberetningen til Ole Worm – forment
lig ved præsten i Nyborg, Jørgen Stampe – berettes, at der »stod en gammel kirke nordøst for slot-

tet, på det sted man nu kan sige imellem gammel
og ny ‘Lagaard’, som da kaldtes byens kirke …«.5
Nyborgpræsten Peter Schonning skrev i en
indberetning til generalmajor og hofbygmester
de Thura 1755, at der uden for byen i Helgetofte
har stået en kirke, kaldet Gammelkirken, som
blev ødelagt i reformationstiden.6
Pontoppidan omtalte Gammelkirken, »som har
staaet i Helgetofte neden for Slottet, hvor Byen
først, førend Reformationen har været anlagt,
den blev kaldet St. Helge; den var annekteret til
Hiulby Kirke … men ved Grevens Feide, som
skeede ved Kong Friederich I. Død, er Kirken
med en stor Deel af Byen ødelagt«.7 Et andet sted
skrev han imidlertid, at »Det er beviisligt nok af
adskillige gamle Breve, at Stadens første og ældste
Kirke har staaet langt uden for Fæstning-Verkerne i Helletofte, og at dens Præster og Værgere der
har boet«.8
Vedel Simonsen tilskrev Knud Prislavsen anlæggelsen af kirken: »Den Kirke hertug Knud [af
Lolland] ved denne Leilighed skal have bygget i
N[yborg] 1175 … var formodl. den saa Kaldte
Gammel el. S. Helge Kirke som var annecteret
til Huilbye, Kaldtes GamelKirke efter Slottet
Gamelborg; og stod i Helgetofte, tæt neden for
nuværende Slot, hvor man har fundet Levninger
af en stor anseelig bygning og en mægtig Steenebroe og hvor desuden før Reformatjonen den
største deel af byen laae, men blev i Grevens feide
tillige med dennes Kirke afbrændt og af dens
Grundsteene siden den saa Kaldte Dæmning nest
syd vest for Byen være opført«.9 Der kendes ikke
kilder, der kan bekræfte Knud Prislavsen som
grundlægger.
Man har på denne baggrund villet placere
denne ældre by nord for Nyborg Slot i området,
hvor Nyborg Sygehus senere er bygget.10 Der er
imidlertid ikke registreret arkæologiske spor af
en bebyggelse endsige by eller kirke her.11
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Nedlæggelsen. Som omtalt i den historiske indledning (s. 824) vides ikke med sikkerhed, hvornår kirken blev nedlagt. Traditionen vil vide, at
den blev ødelagt under Grevens Fejde, men der
er ingen sikre efterretninger herom. Jf. redegørelsen om anneksforholdene i Nyborg og Hjulby (s. 825 f.), var den i alt fald gennem en del af
middelalderen ‘hovedkirke’ i forhold til Hjulby
Kirke og Nyborg Vor Frue Kirke. Den nævntes
1528 og var tilsyneladende da stadig ‘hovedkirke’.
Der var et mageskifte Vor Frue dag 1546 mellem kronen og den første protestantiske sognepræst i Nyborg, Niels Petersen, om bl.a. »En
haffue her Vden byen, ved gamle Kirche Liggendis«,12 hvilket kunne tyde på, at den endnu
ikke var nedrevet på dette tidspunkt, mens den
må formodes nedlagt noget før indberetningen
til Ole Worm (jf. ovf.).
Efter kirkens nedlæggelse formentlig i anden
halvdel af 1500-tallet kunne det se ud, som om
brugen af kirkegården ved denne er fortsat. Der
er meget, der tyder på, at kirken har ligget i området, hvor kirkegårdsfunktionen fortsatte de
næste adskillige århundreder. Det kan også forklare, hvorfor ‘den øde kirkegård’ fortsat opretholdtes og vedligeholdtes helt op i 1700-årene
(jf. s. 1277).
Ligeledes kan en lokalisering af Gammelkirken
til den stadig i brug værende Nyborg Kirkegård
sandsynliggøre, at placeringen af denne kirkegårds †kapel (s. 1319) kunne være sammenfaldende med kirkens.
Ifølge traditionen skal en romansk døbefont
i Vor Frue Kirke stamme fra Gammelkirken,13
men der haves ingen kildemæssige belæg for dette (jf. s 973 med note 339).
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Arkivalier. Landsarkivet for Fyn (LAFyn). Nyborg
pastoratsarkiv. Embedsbog 1650-1664. Vedel Simonsens
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Redaktion ved Kirstin Eliasen. Revision af latinske oversættelser ved Peter Zeeberg. Oversættelse
til engelsk ved James Manley. Korrektur ved Jørgen
Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
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Tradition has it that Nyborg’s oldest neighbourhood with a church lay farther in on the mainland, until at some point in the course of the
High Middle Ages it was moved down to its present location – that is, before the Church of Our
Lady was begun in the last quarter of the 1300s
(cf. pp. 835 ff).
A meeting between the King and Archbishop
Jakob Erlandsen in 1256 must have taken place
in the church and not in a chapel in the castle.
In Jakob Erlandsen’s complaint from 1262 over
the meeting, his charges included that the meeting with King Kristoffer did not take place in the
King’s ‘palatium’ but in the open air, and that the
King ‘in the churchyard of the said church’ stirred
up many people against the Bishop.This may have
been †Gammelkirke (the Old Church).
The church has traditionally been located at
Helletofte, which must however be due to a misreading of a document from 1505, as the document mentions some lands belonging to the
church in Helletofte. It was these, not the church,
that were located there. Tradition also has it that

the church and the town were destroyed in the
civil war of 1534-36 or during the Reformation.
However, no archaeological traces have been
found there of any building, far less of a town or
church.
The oldest known written source that directly
mentions the church is from 1451. The church
is also mentioned in a source from 1546, which
may indicate that it had not yet been demolished
at that time, but presumably was shortly afterwards.
After the closing down of the church, presumably in the second half of the sixteenth century, there are signs that the use of its churchyard
continued. There is much to indicate that the
church lay in the area where the cemetery function continued for several centuries to come (cf.
p. 1277).
Similarly, a localization of Gammelkirke to the
Nyborg churchyard still in use makes it seem
likely that the site of the †chapel (q.v.) of this
churchyard could be the same as that of the
church.
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Fig. 1. Danehofsalen. Detalje set mod sydøst. Foto Roberto Fortuna 2003. – National assembly hall, detail looking
south east.
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Fig. 2. Danehofsalen, det tidligere kapel, set mod nordøst. Foto Erik Bjerre Fisker 1999. – National assembly hall,
former chapel, looking north east.

(†)Kapel på Nyborg Slot
Historisk indledning. Der haves ingen middelalderlige
oplysninger om et kapel på Nyborg Slot, om end der
sandsynligvis har været et sådant.
Som beskrevet under †Gammelkirken (jf. s. 1303)
mødtes kongen og Jakob Erlandsen ved Danehoffet
10. marts 1256 i kirken. At det ikke kan dreje sig om
et kapel på slottet, fremgår af Jakob Erlandsens klage
1262 over, at kong Kristoffer ikke holdt mødet i 1256
i kongens palatium men under åben himmel (sub
diuo Prætorium constituens).1 Der står, at de mødtes
i kirken (uden nærmere betegnelse af denne), og at
kongen samme dag ‘på den nævnte kirkes kirkegård’
(in cæmiterio dictæ Ecclesiæ) ophidsede mange folk
mod biskoppen, og sagde mange hårde ord.2
Den omstændighed, at kongen ved en sådan lejlighed som et Danehof anvendte kirken og ikke et kapel
på slottet, udelukker dog ikke, at der allerede da kan
have været et kapel.

13. juli 1458 gav paven ridderen Claus Rønnov,
høvedsmand i Nyborg, og hans hustru Birgitte (Christiansdatter Vasa) tilladelse til at have rejsealter og lade
læse messe, også før daggry.3 Heller ikke denne oplysning viser, hvorvidt der på dette tidspunkt var et kapel
på slottet.
Overvejelser i den lokalhistoriske litteratur vedrørende et kapel på slottet i 1400-tallet synes grundløse
og baseret primært på delvis fejlagtige dateringer og
tidligere lokalisering af Vor Frue Kirkes klokker (jf. s.
1041).
En kapelfunktion på slottet forudsætter ikke nødvendigvis indretning af et egentligt rum til dette. Kapelfunktionen kan have været henlagt til et af slottets rum,
og ikke nødvendigvis til enhver tid det samme.
Den ældste kendte omtale, der forudsætter et kapel,
er fra 1552-53, da en Laurids Hansen blev kaldet til
slotspræst på Nyborg Slot.4
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(†)kapel på nyborg slot

Præsten Christiern Bruun, som var sognepræst ved
Vor Frue Kirke fra 1572, omtaler, at lensmanden Axel
Viffert da nægtede kapellanen kost på slottet, som han
ellers tidligere havde haft.5
Ifølge biskop Jacob Madsens beskrivelse forudsættes,
at en præst varetog gudstjeneste på slottet, idet visitatsbogen nævner, at kapellanen Hr. Mads Jensen »haffuer
paa de 3 høytidelige Dage Offer paa Slottet …«.6
20. okt. 1600 udstedte kongen et missive til lensmanden Laurids Brockenhuus om, at Hr. Christen
Christensen, sognepræst i Nyborg, havde berettet, at
hans kapellan om søndagen og på andre højtidsdage
gjorde tjeneste på slottet og derved forhindredes i at
gøre tjeneste for ham, og det skønt præsten selv både
lønnede og underholdt kapellanen. Præsten havde
derfor begæret, at kapellanen måtte blive fri fra denne
tjeneste. Endvidere havde han klaget over, at han ingen
kvægtiende kunne få af slottet, således som hans forgængere havde haft ret til efter kongens farfaders brev.
Det befaledes Laurids Brockenhuus, hvis han, som
angivet, ville bruge kapellanen til slotspræst, enten at
betænke ham tilbørligt derfor eller fritage ham for
denne tjeneste, så kongen ikke skulle besværes med
videre klager.7
Efter at svenskerne atter havde forladt slottet efter
Karl Gustav-krigene, var det i en sørgelig forfatning
(jf. s. 827). Der nedsattes en kommission af 30. aug.
1660, som den 9. og 10. nov. 1660 besigtigede slottet.
Vedrørende kapellet opremsedes manglerne, heriblandt:
I Slotskirken under dronningens gemak manglede en
egebjælke, og flere af de andre trængte til udskiftning;
tømmeret i vindeltrappen til kongens gemak og i klokkestolen skulle udskiftes, seks vinduer med beslag manglede.8
Efter enevældens indførelse 1660 mistede Nyborg
Slot sin store betydning, idet det indtil da havde været
sæde for Nyborg Len med skiftende lensmænd siddende på slottet. Det blev herefter overladt til militæret.
Endnu en kommission 1683 konstaterede: »Det vestre
hus: …Kirken under samme gemacher, er og nedfalden
underdelen a i kielderen«.9 I Danske Atlas skrev Pon
toppidan, at ‘ved slottets nedbrydelse er kirken endnu
tilbage, som bruges til ammunition og materialer …’.10
Endnu ved en licitation over en betydelig reparation af
slottet 1784 omtaltes et rum som ‘kirken’.11
Fig. 3a-c. Snit og plan. a. Længdesnit af vestfløj set mod
øst, udsnit. 1:300. b. Længdesnit af vestfløj set mod
vest, udsnit. 1:300. c. Grundplan af slottets vestfløj, 1.
stokværk. 1:500. Målt og tegnet af David Boehm-Enemark, Erik Bjerre Fisker og Jan Ellekjær Rønne 19982000. I NM – Sections and plan. a. Longitudinal section
of west wing looking east, detail. b. Longitudinal section of
west wing looking west, detail. c. Ground plan of west wing
of castle. 1st floor.
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Fig. 4. Grundplan af slotskapellet (Danehofsalen). 1:300.
Tegnet af Merete Rude 2015 efter opmåling ved David
Boehm-Enemark, Erik Bjerre Fisker og Jan Ellekjær
Rønne 1998-2000. – Ground plan of castle chapel (national assembly hall).

En nøjere redegørelse for Nyborg Slots bygningshistorie falder uden for rammerne af »Danmarks Kirker«.
Senest med ansættelsen af en præst på slottet
i 1552-53 (jf. ovf.) må der have været indrettet et kapel på Nyborg Slot. Christian III’s bygningsarbejder på slottet blev formentlig indledt
med en istandsættelse i 1549 af det store tårn
mod øst og fandt tilsyneladende deres afslutning
ved opførelsen af bygningerne omkring slottets
nordvestre hjørne i midten af 1550’erne; her er
bl.a. den store sal placeret nordligst i vestfløjens
hovedstokværk.12 Kapellet kan lokaliseres til det
rum i den bevarede vestfløj, der i dag betegnes
»Danehofsalen«, dvs. det midterste af tre rum i
hovedstokværket og dermed stødende op til den
store sals søndre ende (fig. 3c og 4). Dette fremgår
bl.a. af en omtale i lensregnskaberne 1610-11,13
der placerer kapellet ved kongens store sal, og
1658, hvor kapellet omtales som placeret under
dronningens gemak.14
Kapellet var indrettet i den del af vestfløjen, der
oprindelig udgjorde borgens vel i anden fjerdedel
af 1200-tallet opførte palatium.15 Rummet afgrænses mod vest af borgens ringmur, der næppe
er opført meget senere end o. 1200, og mod øst
af gårdmuren i palatiet. Skillevæggene mod nord
og syd er i deres nuværende skikkelse indføjet
ved Mogens Clemmensens restaurering af slottet
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Fig. 5. Slottets vestfløj. Udsnit af østfacaden omtrent svarende til udstrækningen af det romanske palatium (s. 130910). Foto Roberto Fortuna 2003. – West wing of castle. Detail of east facade with the Romanesque Palatium.

o. 1920, men baseret på spor og bevarede rester af
skillevægge rejst ved en ombygning af vestfløjen
o. 1400.16
Det angivne rum har fået sin nuværende form
og udstrækning ved en ombygning i sidste halvdel af 1520’erne.17 Hvorvidt et kapel allerede har
været indrettet på dette tidspunkt, vides ikke, men
det er dog snarest først sket samtidig med den dokumenterede ansættelse af en præst 1552-53.
bygning
Kapellets facade mod gården, mod øst, udgør, som
ovenfor nævnt, en del af det romanske palatiums
facade, der er opført af mørke, røde munkesten i
munkeskifte. Muren rejser sig direkte over jordsmon uden sokkel eller synlig syld. Vestfacaden
udgør en del af borgens oprindelige ringmur, der
her er opført af røde munkesten i munkeskifte
og rejser sig over en indtil tre skifter høj syld af

rå kamp.18 Den sydligste del af det med kapellet
sammenhørende facadeafsnit optages af et rundet, tårnlignende fremspring, der er rekonstrueret
af Mogens Clemmensen på grundlag af tydelige
rester og spor i murværket.
Døre. Der er i dag adgang fra henholdsvis syd
og nord ad to døre, en i hver af de murede skillevægge. Den søndre sidder i væggens midte i
en kort bevaret strækning af skillevæggen. Døren selv er gammel, men det er uvist, om den er
samtidig med væggen; den har smige ind mod
kapellet og overdækkes i dag vandret af planker.
Den nordre dør er anbragt i skillevæggens østre
del nær hjørnet og er helt en rekonstruktion fra
1920’erne; den fremtræder som en fladbuet åbning med halvstensfals mod begge sider.19
En nu fjernet sekundær †dør i østfacaden, nær
kapellets sydøsthjørne, er tidligst registreret 1754
i S. C. Geddes opmåling af de da bevarede rester af slottet.20 Døren var dannet ved udvidelse
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af et ligeledes sekundært vindue (sml. ndf.).21
Etableringstidspunktet er uvist, men der er en vis
sandsynlighed for, at døren kan være tilføjet ved
indretningen af kapellet.
Vinduer. Rummet har i dag mod øst to vinduer,
der i deres nuværende form er en rekonstruktion
af vinduer fra ombygningen i 1520’erne. Begge
er store rundbuede åbninger med affasede kanter og trækarme, der udfylder hele åbningen. Det
nordre vindue kan have fungeret endnu, efter
at det bagvedliggende rum indrettedes til kapel,
mens det søndre (jf. ovf.) formentlig blev omskabt til en dør.
Midt mellem østsidens to nævnte vinduer ses
i dag en af palatiets oprindelige, rundbuede og
smigede, romanske lysåbninger.22 Dette (†)vindue, af hvilket søndre halvdel er rekonstrueret af
Mogens Clemmensen, må være tilmuret senest
ved ombygningen i 1520’erne. Frem til slottets
restaurering fandtes samme sted et større vindue,
der i den overleverede form må have været fra
1800-tallet, og som tilstræbte en lighed med vinduerne fra 1520’erne. Over åbningen registreredes imidlertid et vandret halvstensstik fra et ældre, ligeledes sekundært, †vindue. Ligheden med
andre vinduer hidrørende fra Christian III’s ombygning antyder, at også denne åbning var indsat
ved ombygningen i 1550’erne og dermed kan
have fungeret sammen med kapellet.
Vestmuren er uden vinduer. Frem til restaureringen fandtes her to vinduer, der var stærkt
regulerede i 1800-tallet, men som kan have
været rester af åbninger indsatte på et tidligere
tidspunkt – dog næppe i kapellets funktionstid.
Vinduerne ses ikke på S. C. Geddes opmåling fra
1754, men var ældre end 1828.20 Det kan dog
ikke helt udelukkes, at der kan have været to vinduer her i kapellets funktionstid.
†Trappetårn. I tilknytning til fløjens østfacade
har der været et cirkulært trappehus med vindeltrappe umiddelbart syd for kapellet. Placeringen kendes fra ældre oversigtsplaner af slottet
(f.eks. s. 824, fig. 8 og s. 825, fig. 9) og giver sig
endnu til kende ved to sekundære døre i henholdsvis 1. og 2. stokværk. Den førstnævnte, der
i dag kun er synlig i fløjens indre, kendetegnes
ved at have tærsklen placeret ca. 1,7 m over gul-
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vet i det bagvedliggende rum (sml. ndf.).23 Trappehuset har uden tvivl skullet tjene som forbindelse mellem kongens og dronningens boliger i
fløjens 2. stokværk og slotskapellet. Desuden har
trappetårnets øvre stokværk eller dets spir tjent
til ophængning af to klokker og til opstilling af
et tårnur (jf. ndf.).
Indre. Rummet overdækkes af et karakteristisk
bjælkeloft, der hidrører fra ovennævnte ombygning i 1520’erne og er rekonstrueret ved Mogens
Clemmensens restaurering. Fire kraftige loftsbjælker er indlagt med stor afstand, og loftsbrædderne bæres derfor af et stort antal stikbjælker
indlagt mellem hovedbjælkerne.
Det nuværende teglgulv er moderne, men bæres af en ældre gulvkonstruktion af træ. Gulvets
niveau er resultat af en sænkning på ca. 60 cm ved
ombygningen i 1520’erne.
Der haves kun få efterretninger om kapellets indretning. Kongens stol var placeret på et pulpitur,
der sandsynligvis var tilgængeligt fra trappehuset
og dermed fra de kongelige boliger. Pulpituret kan
derfor næppe tænkes placeret andre steder end op
ad den søndre skillevæg. 1630-31 nævnes i tilknytning til kongens stol en gang;13 det er uden tvivl
denne, der forbandt pulpituret med den nævnte
vindeltrappe. Gangen må derfor have været placeret på skillevæggens sydside og med gulvet i samme højde som tærsklen i den ovennævnte dør til
vindeltrappen. Alteret må med stor sandsynlighed
have været placeret i rummets modsatte ende, dvs.
midt for den nordre skillevæg.
Et afskildret rum i den stores sals sydøsthjørne,
1630-31 omtalt som gang,13 må snarest opfattes
som en art vindfang foran den ene af adgangsvejene til kapellet.
I søndre ende af vestvæggen, i den indvendige
tilmuring af vestmurens tårnfremspring, ses en
rektangulær plankeoverdækket niche, hvis formål
er ukendt.24
Rummets vægge dækkes af en kalkmalet dekoration (jf. fig. 1 og 2) i form et perspektivisk
mønster, som henføres til rummets indretning i
1520’erne, om end hovedparten i dag er en rekonstruktion ved Mogens Clemmensen. Det er
uvist, om dekorationen stadig har stået fremme,
da rummet indrettedes til kapel.
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Sammenfatning. Det er sandsynligt, at dette rum først
er indrettet som slotskapel i forbindelse med Christian
III’s omfattende ombygningsarbejder på Nyborg Slot.
Dette må have fundet sted omtrent samtidig med ansættelsen af den første kendte præst 1552-53 (jf. ovf.).25
Hermed bliver kapellet sandsynligvis det næstældste
kendte kirkerum, indrettet med henblik på lutheransk
gudstjeneste blot et par år efter Christian III’s kapel på
Koldinghus (DK Vejle 935 ff.). Der må have hersket et
vist slægtskab mellem disse to rum, således er grundarealet omtrent det samme, men i modsætning til i det
nyopførte Koldinghus indordnede man sig i Nyborg
i en ældre slotsfløj. Dette ses især i den for et kapel
begrænsede rumhøjde, blot ca. 3,9 m, i modsætning til
de godt 9 m i Kolding. Dermed bliver rummet også
anderledes prunkløst end de i de følgende år indrettede kapeller i København, Haderslev og Sønderborg
(DK KbhBy 5, 25 ff.; DK Sjyll 237 f. og 2129 ff.)

Senere istandsættelser. I årene frem til den svenske
besættelse af slottet 1659 udførtes tilsyneladende
kun almindelig vedligeholdelse af kapellet. 1578
fornyedes et vindue i trappetårnet, der fik nyt
spir i 1598-99.13
En større udskiftning af kapellets vinduer fandt
sted 1610, da Mads Snedker i Nyborg fremstillede
13 nye vinduesrammer ‘eftersom de gamle var forrådnet’; samme år kvitterede Karen Glarmesters
for betaling for bl.a. at montere fire vinduer i nyt
bly, og Rasmus Kleinsmed leverede fire vindjern.
Reparationer af paneler og loft fandt også sted
samme år, hvor Mads Snedker hertil fik udleveret
planker og ‘spær’, mens Casper Maler i Nyborg
betaltes for at ‘formale og opfly ’ kapellet.13
Vindeltrappestolpen i kongens trappe ved kapellet blev malet brunrød i 1613-14, og 1629-30
repareredes klokkestolen. Året efter kalkede Christen Nielsen, murermester i Nyborg, væggene i
kapellet, pulpituret samt gangen bag ved disse og
omlagde kirkegulvet.13 Otte Krag fik 1658 brev
om ‘af lenets uvisse indkomst dette år med ringest
mulige bekostning at måtte lade reparere de brustne bjælker i kirken under dronningens gemak på
Nyborg Slot’.14 Dette er næppe udført (jf. ndf.).
Efter at svenskerne atter havde forladt slottet,
foretoges 9.-10. nov. 1660 et syn over slottets tilstand (jf. ovf.). Der anbefaledes en fuldstændig
udskiftning af kapelloftets bjælker og brædder; ligeledes skulle seks vinduer fornys med ‘fornøden
Sømb och Stenger’. Desuden anbefales en række

nødvendige reparationer af trappetårnet, herunder vindeltrappen, klokkestolen og tårnloftet.26
Reparationerne er næppe udført, da en fornyet
synsforretning 1663 gentog manglerne.27 Tyve år
senere var tilstanden så ringe, at dele af kirken var
styrtet ned i kælderen.9
†inventar
Inventaret kendes primært fra tre, næsten enslydende
inventarier, der affattedes henholdsvis 1579, 1610
og 1631 i forbindelse med overdragelsen af slottet
mellem to lensmænd. Ud over altertavlen rummer
fortegnelserne kun kortfattede beskrivelser af løsøret
(altersølv, tekstiler etc.), men ingen oplysninger om
det faste inventar som prædikestol og stolestader mv.
Inventarielisterne suppleres af enkelte oplysninger om
reparationsarbejder i regnskaberne fra Jakob Ulfeldts
lensmandstid (1610-31) samt af en synsforretning
foretaget i november 1660, efter at de svenske tropper
havde forladt slottet (jf. s. 1309).28 Inventarets videre
skæbne kendes ikke.29

Alterbordet er omtalt 1631, da murermester Christen Nielsen forbedrede det med nye mursten.13
Bordet stod sandsynligvis ved nordvæggen (jf. s.
1311).
Altertavle, omtalt 1579-1631, af egetræ. En baldakinaltertavle i renæssancestil med postament
og topstykke i billedskærerarbejde. Rammeværket var umalet. Storstykkets maleri viste Den
korsfæstede Kristus med de to røvere.30 Over alteret var en ‘udskåret himmel’, d.e. en baldakin.
Ved synet 1660 omtales, svært forståeligt, ‘1 løs
malet »louffer for Alterede«’.26
Krucifiks, omtalt 1579, ‘et lille krucifiks i en lille
tavle’. Krucifikset fandtes i gangen bag pulpituret,
‘hvor de står og hører messe’ (jf. s. 1311).13
Alterklæder. 1) Omtalt 1579, ‘gammelt’, af grøn
»brøgers« atlask (d.e. glinsende silketøj) med kappe; ved hver side var et firkantet stykke af rød
fløjl, ‘syet på lærred’.13 1610 og 1631 blev klædet
betegnet ‘ubrugeligt’; sidstnævnte år nævnes kun
det grønne klæde.13 2) Omtalt 1610, af gul og
blå silke med en blå fløjlskappe med små røde
frynser.13 3) Omtalt 1631, af rødblomstret fløjl.13
4) Omtalt 1631, af rød, silkesyet linned.13
Alterdug, omtalt 1579, ‘noget brugt’, af hollandsk lærred.13
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Altersæt, omtalt 1579-1631, ‘gammelt’, bestående af kalk og disk med en samlet vægt på 21½
lod, ½ kvintin. Uforgyldt.13
Alterstager, omtalt 1579-1631, af messing.13 Stagerne var endnu i behold 1660.26
Alterbøger. 1) 1578/79 indkøbtes fra Baltser Bogfører i København et ‘nøje’ latinsk og dansk graduale, som skulle bruges af peblinge i slotskapellet på søn- og helligdage.13 2-3) 1579 omtales et
trykt graduale, som degnen sang messe efter, samt
en ny messebog.13 1610 blev begge beskrevet som
‘gamle’; 1631 var nogle blade i gradualet ødelagt.13
Bogstol, omtalt 1631, af fyrretræ, med tilhørende skammel.13
Messehagler. 1) Omtalt 1579, ‘gammel’, af brun,
blomstret fløjl, foret med blå ‘dvælg’ (groft lærred) og med et gammelt, påsat kors af ‘bliant’ (d.e.
kostbart silkestof).13 1610 og 1631 beskrevet som
‘forbrugt’. Hagelen var endnu i behold 1660.26 2)
Omtalt 1579-1631, af grøn blomstret fløjl, foret
med blå ‘dvælg’ og prydet med rigsvåbenet.13
Prædikestolen er omtalt 1610, da Mads Snedker
udførte en ny trappe til den.31 1660 manglede
deller (d.e. brædder eller planker) til trappen og
‘klædningen’ om prædikestolen samt en dør.26
Stolestader, omtalt 1660, da ti stole manglede
deller.26 En degnestol er omtalt 1660.26
Kongestolen omtales indirekte 1631, da der blev
kalket i gangen og på pulpituret (jf. s. 1312), hvor
‘prinsen og de unger herrer’ sad.13
Lukkede stole. 1623 omtales kanslerens stol,
da glarmester Jacob Rube indsatte otte ruder i
den.13 1660 nævnes fire lukkede stole, der manglede deller.26
Bænke. 1579 fandtes i gangen bag pulpituret (s.
1311) to bænke, der var fastgjort til muren, samt
en gammel foldebænk.13
Et skrin af sortmalet fyrretræ uden lås til opbevaring af alterklæderne omtales 1579-1631.13
Dørfløje, 1610, udført af Mads Snedker, af egetræ, to ‘halve’ døre (en dobbeltfløj?) for kapellet.
1613 blev døren til kapellet malet.13
Pulpituret ved sydvæggen, hvor kongens stol
fandtes (jf. s. 1311 og ovf.), beskrives 1660 som
værende ‘med tralværk og dør’.26
Orgler. 1) Dronning Christines hofholdningsregnskaber 1504 omtaler en udgift til orgelme-
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steren i Nyborg for medvirken ved messer sammesteds.32 Det fremgår ikke, om disse messer afholdtes i slotskirken eller i Vor Frue Kirke.
2) I et brev, dateret Koldinghus 22. okt. 1553
og stilet til lensmanden på Nyborg Slot, Frands
Brockenhuus, gav Christian III ordre til, at et positiv skulle indskibes på kongens jagt, »Bonden«, og
sendes til Koldinghus, jf. DK Vejle 939. Det fremgår ikke, om dette positiv befandt sig i slotskirken.
3) Inventaret 1579 omtaler et positiv med tre
stemmer, samt et skab til opbevaring af samme.
Instrumentet betegnes 1610 som gammelt og
ubrugeligt, og 1631 var der kun to bælge samt
noget træværk tilbage.13
Et tårnur med tilhørende klokke er tidligst omtalt 1523 i forbindelse med, at Peder Lykke overdrog slottet til Oluf Rosenkrands.33 1631/32 blev
urskiven malet.13 Uret stod ‘i spiret’ (jf. s. 1311).
Klokker. 1-2) Inventarierne 1579, 1610 og
1631 omtaler to små klokker, den ene større end
den anden; begge fandtes ‘i spiret’ (jf. s. 1311).13
3) 1635 returnerede lensmand Mogens Kaas en
klokke, som ikke havde god resonans og heller ikke passede på det sted, den var tiltænkt, til
klokkestøber Felix Fuchs i København. Klokkestøberen skulle skaffe en anden klokke til slottet
af samme størrelse og vægt, og tage den første tilbage.34 Klokkernes videre skæbne er uvis.35 1660
nævnes, at svenskerne havde taget en klokke fra
tårnet over kongens gemak og sat den på kornloftet, samt at der fandtes en lille, ituslået klokke,
hvoraf malmen vejede 3 lispund 7 skålpund.26
1673 skænkede kongen ‘den klokke, som skal
være på slottet’, til magistraten i Nyborg.36
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29
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30
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31
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(†)CHAPEL AT NYBORG CASTLE
We have no medieval information about a chapel
at Nyborg Castle, although it is probable that
there was one.
	That the meeting between the King and the
Archbishop mentioned above under †Gammelkirke (cf. p. 1303) was not in the chapel at the
castle is evident from Jakob Erlandsen’s complaint of 1262 that King Kristoffer did not hold
the meeting in 1256 in the Kings ‘palatium’ but
under open skies, and from the mention of ‘the
churchyard of the said church’.
	The fact that on such an occasion the King
used the church, not a chapel at the castle, for
a court assembly, does not however exclude the
possibility that there may already then have been
a chapel.
A chapel function at the castle does not necessarily presuppose an actual room for this function.
The chapel function may have been delegated to
one of the rooms of the castle, and not necessarily
the same one every time.
	The oldest known mention implying a chapel
is from 1552-53, when a Laurids Hansen was appointed castle chaplain at Nyborg Castle.
After Christian III’s construction work on the
castle in the middle of the 1500s the chapel can
be localized to the room in the preserved west
wing which is today called Danehofsalen (the
court assembly hall) – that is, the midmost of
three rooms on the main floor, and thus adjacent
to the southern end of the large hall. The chapel

was furnished in the part of the west wing that
was originally the ‘palatium’, i.e. the royal residence of the castle, probably built in the second
quarter of the 1200s. The room is terminated to
the west by the ring wall of the castle, which is
unlikely to have been built much later than c.
1200, and to the east by the courtyard wall of
the palatium. The partition walls to the north
and south, in their present form, were installed
during Mogens Clemmensen’s restoration of the
castle around 1920, but on the basis of traces and
preserved remains of partition walls erected in a
rebuilding of the west wing c. 1400.
	The room in question was given its present
form and extent in a rebuilding in the latter half
of the 1520s. Whether a chapel had already been
installed by this time is not known, but it is most
likely to have happened at the same time as the
documented appointment of a chaplain in 155253 (cf. above).
	Today there is access from the south and north
respectively by two doors, one in each of the masonry partition walls. A now-removed secondary
†door in the east facade, near the southeastern
corner of the chapel, was registered at the earliest
in 1754 in S.C. Gedde’s survey of the then-preserved remains of the castle, but may have been
added with the installation of the chapel.
	Today the room has two windows to the east,
which in their present form are a reconstruction
of windows from the rebuilding in the 1520s.The
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west wall has no windows. Up to the restoration
there were two windows, which were strictly
regulated in the 1800s, but it cannot wholly be
precluded that there may have been two windows
here during the functional life of the chapel.
Adjacent to the east facade of the wing there
was once a circular †stairwell with a spiral staircase immediately south of the chapel. The placing is known from older survey plans of the castle
(e.g. p. 824, fig. 8 and p. 825, fig. 9) and is still evident from two secondary doors on the first and
second floor respectively. The stairwell undoubtedly served as a connection between the King’s
and the Queen’s chambers on the second floor
of the wing, and the castle chapel. In addition the
upper floor of the stair turret or its spire served
for the hanging of two bells and the installation
of a tower clock.
	The room is covered by a characteristic beamed
ceiling that originates from the above-mentioned
rebuilding in the 1520s and was reconstructed
during Mogens Clemmensen’s restoration.
	The present tiled floor is modern, but it borne
up by an older floor structure of wood.
We have very little information about the furnishing of the chapel. The King’s seat was placed in
a gallery that was probably accessible from the
stairwell and thus from the royal chambers. It
is therefore unlikely that the gallery was placed
anywhere else than up against the southern partition wall. It is highly probable that the altar was
placed at the opposite end of the room – that is,
at the middle of the northern partition wall.
	The walls of the room are covered by a wallpainted decoration in the form of a perspectival
pattern described as having been in the room
in the 1520s, although today most of it is a reconstruction by Mogens Clemmensen. It is not
known whether the decoration was still visible
when the room was furnished as a chapel.
As mentioned above, it is likely that this room
was first furnished as the palace chapel in connection with Christian III’s extensive reconstruction work at Nyborg Castle.This means that
the chapel is probably the second-oldest known
church interior furnished for holding Lutheran services, just a couple of years after Chris-

tian III’s chapel at Koldinghus (DK Vejle 935ff).
There must have been certain affinities between
these two interiors; for example the ground area
is about the same, but unlike the chapel in the
newly-built Koldinghus, the Nyborg chapel was
furnished in an older castle wing. The room was
thus also far more unassuming than the chapels
furnished in subsequent years in Copenhagen,
Haderslev and Sønderborg (DK KbhBy, 5, 25ff;
DK Sjyll 237f and 2129ff).
In the years up to the Swedish occupation of the
castle in 1659 the chapel was apparently only subjected to ordinary maintenance. A major replacement of the windows of the chapel was carried
out in 1610, and panels and ceiling were repaired
that same year. In 1658 it was ordered that “the
cracked beams in the church beneath the Queen’s
chambers at Nyborg Castle” were to be repaired.
This is unlikely to have been done (cf. below).
Once the Swedes had left the castle again after the Karl Gustav Wars 1657-60, during which
they had occupied it, it was in a sad state (cf. p.
827). A number of necessary repairs were recommended, but it is unlikely that the repairs were
implemented, since a renewed expert appraisal in
1663 again mentioned the deficiencies.
After the introduction of Absolutism in 1660
Nyborg Castle lost its great importance: until then it had been the seat of government for
Nyborg Province with a succession of provincial
governors residing at the castle. After this it was
handed over to the military.
In 1683 a commission noted that the state of
the building was so poor that parts of the church
had collapsed into the basement. As late as an invitation to tender for major repairs of the castle
in 1784, one room was described as “the church”.
	The †furnishings are primarily known from
three inventories, drawn up in 1579, 1610 and
1631. They includes a baldachin altarpiece with a
painting of the crucified Christ with the two
thieves, an old altar set, two altar candlesticks,
canonicals and vestments as well as a positive organ.
The King’s pew was in the gallery by the south
wall. There were furthermore a tower clock and
two small bells in the spire. None of the furnishings are preserved today.
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Fig. 1. Kort over fæstningen Nyborg 1659 med angivelse af ‘kirkegården uden for byen’ med kapel. I Krigsarkivet,
Stockholm. – Map of fortress of Nyborg 1659 showing the ‘churchyard outside the city’ with chapel.

†Kapel på kirkegården
Nyborg
Historisk indledning. I den ældste kendte omtale af
kapellet, der 1604 blev opført uden for byen, bliver
oplyst, at det var et nymuret kapel med 3 hvælvinger
(tre fag), som kostede 700 slettedaler.1
Nyborgpræsten Peder Schonning skrev bl.a. om
kapellet i sin indberetning til generalmajor og hofbygmester de Thura 1755: ‘… Ligeledes har der stået et
kapel eller kirke straks uden for Landporten, som blev
bygget i begyndelsen af forrige århundrede, og i enevældens begyndelse for fæstningsværkernes skyld blev
afbrudt …’.2
Pontoppidan nævner i forbindelse med kapellets
opførelse, at »Capellet, som Borgemester Mads Lerke
og Burchard Haffe 1604 lod bygge paa vor Frue Kirkes
Bekostning af Gamel og H
 iulbye Kirkers tilbageværende Quader-Stene, den stod i Homel-Vænget, hvor
og var de Fattiges Kirke-Gaard, men samme Kirke
blev 1665 efter kongelig Befaling afbrudt og derved
nu anlagt en Ravelin … «.3

Danmarks Kirker, Svendborg

Heraf kan udledes, at der var en eksisterende kirkegård før kapellets opførelse, hvilket sandsynligvis (jf. s.
1277) var Gammelkirkens kirkegård, der fortsat var i
brug, ligesom kapellet kan være opført på Gammelkirkens grund (jf. s. 1304); dette endog med genanvendelse
af materialer herfra (jf. ovf.) og fra Hjulby Kirke. Det
kan ikke udelukkes, at der har været stående rester tilbage af Gammelkirken, der har indgået i det nye kapel.
Kirkegården med kapellet optræder på en række
kort og prospekter, udarbejdet efter Slaget ved Nyborg
1659, således (fig. 1) og (s. 821, fig. 5). Et par af disse
oplyser endvidere, at kapellet skulle være stukket i
brand under slaget (fig. 2)4 og (s. 820, fig. 4).
Vedel Simonsen nævner også branden: »ved samme
leilighed var det da ogsaa at det saa Kaldte Fattiges
Capel s[…?] Kirkegaard laae strax uden For landporten Ifølge Lerckes Berretning 1659 ved brand blev
ruineret«,5 og Crone supplerede under henvisning til
Vedel Simonsen og en protokol i kirkens arkiv, at ‘1659
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Fig. 2. Nyborg, slot og by samt slagmarken 14. nov. 1659 (udsnit). Kirkegård og antændt kapel foran byen.Tegnet af
Erik Dahlbergh og stukket i kobber af W. Swidde, til Samuel Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis
commentariorum libri septem, Nürnberg 1696. I KB. – Nyborg, castle and city, and battlefield, 14 Nov. 1659. Churchyard
and burning chapel in front of city.
ødelagde imidlertid svenskerne såvel kapellet som den
ny kirkegård, dog blev den sidste igen indhegnet på
kirkens bekostning’.6
Hvis det er tilfældet, at kapellet blev afbrændt eller
delvis afbrændt, må det i givet fald være repareret, idet
det synes intakt, da Frederik III 1665 i sin skrivelse til
præst, borgmester og råd i Nyborg beordrede det nedlagt: »Vi Friderich dend Tredie af Guds Nåde … Eftersom de Fattiges og gemeene Borgeskabs Kirkegaard,
med derpaa staaende Kirke, formedelst Vores Fæstnings

Nyborgs fornøden Begrib, skal afbrydes, og Vi derimod
have anbefalet Commendanten, Os elskelige Bendix
von Hotten (Hatten), og Carl von den Osten, Ingenieur
sammesteds, en beqvem Plads til en nye Kirkegaards og
Kirkes Indrettelse at udviise;Thi er Vores Naadigste Villie
og Befaling, at I bemelte Kirke lader afbryde, og dend
igien paa en anden Plads, Eder udviist vorder, indrette og
opbygge, og dersom samme Plads paa nogen Os tilhørig
Grund falder, ere Vi naadeligst tilfreds, at sligt pro Qvota
ubi Matriculen maae gotgiøres og decourteris«.7

†kapel på kirkegården

	Årsagen til opførelsen af kapellet skulle, ifølge T.
Løgstrup, dels være at aflaste Frue Kirke, som skulle
være blevet for lille, dels at lette landsognets (Hjulby)
adgang til gudstjeneste. Han nævner også – formentlig
under henvisning til Pontoppidan (jf. ovf.), at kapellet skulle være opført af stenene fra Hjulby Kirke og
Gammelkirken.8

Placering. Senere gentog T. Løgstrup ovenstående
oplysning og supplerede med, at ‘1923 blev det
godtgjort, hvor det har ligget; det stemmer både
med de gamle beretninger og med gamle kort,
at den munkestensmur, som findes ca. 2 alen under jorden i og nord for det gravsted, hvor Amtsforvalter Crone hviler, må være af kapellet; en
af de optagne munkesten findes i det lille kirkemuseum i præsteværelset bag kirkens alter’.9
Amtsforvalter og justitsråd Crones gravsted var
beliggende på den forhøjede, nordvestre del af
kirkegården (omtrent ved påskriften »3die Afdeling« på s. 1279, fig. 3), hvilket fremgår af en plan
i kirkegårdens arkiv.
	Af ovenstående oplysninger hos Ole Worm (jf.
ovf.) var bygningen et »ny muret capell met 3 huelffuinger«, og af regnskabsoplysninger efter kapellets
nedrivning fremgår, at det – i alt fald overvejende
– var opført i teglsten. 1669 anvendtes en del af
disse ‘kirkens tilhørende mursten fra den nedbrudte kirke uden for byen, som lå i rådhusgården,
til byens kirke og skole, nemlig: Til kirken under
stolene og til kirkedøren er medgået 300 mursten,
til en skorsten i skolen i Salomon Hørers residens
1600 mursten mv.’.10 1671 opgjordes disse opmagasinerede sten til 400,11 og 1672-73 oplystes, at
der var solgt en del mursten, som lå i rådhusgården, ‘kommen af den ny kirke som uden byen er
afbrudt’.Tilsvarende nogle gamle forrådnede »speer«, ‘også kommen af fornævnte afbrudte kirke’;
dog blev ‘4 af de bedste af disse forundt kirkens
tjener i Refsvindinge til at bygge med’.10
Inventar. En †prædikestol omtales i Vor Frue
Kirkes embedsbog, hvor der under 1605 anføres, at borgmester Mads Lerche »paa hands egen
bekostning« har »ladet giøre en nye Prædikestoel
udi det nye Capel, som hand gav dertil«.12 Denne
er senere, formentlig fejlagtigt, identificeret som
en del af prædikestolen i Vor Frue Kirke (jf. s.
992).13
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†CHAPEL IN THE CHURCHYARD
Nyborg

The oldest known mention of the chapel that
was built in 1604 outside the city informs us that
it was a newly-built masonry chapel with three
bays, and that it had been built in the churchyard
for the poor.
From this we can infer that there was an
existing churchyard before the erection of the
chapel, probably (cf. p. 1277) the Gammelkirke
churchyard, which was still in use, just as the chapel
may have been built on the site of Gammelkirke
(cf. p. 1317); indeed even by re-using materials
from this and from Hjulby Church. We cannot
exclude the possibility that remains were left of
the old Gammelkirke, and were used in the new
chapel.

The churchyard and the chapel appear on a
number of maps and views drawn up after the
Battle of Nyborg in 1659 (fig. 1 and p. 821, fig.
5).Two of these further tell us that the chapel was
set on fire during the battle (fig. 2 and p. 820, fig.
4). If it is true that the chapel was partly or wholly
burnt down, then it must have been repaired,
since it seems to have been intact in 1855 when
Frederik III, in his letter to the chaplain and to
the mayor and corporation of Nyborg, ordered its
closure, as it stood in the way of the expansion of
the fortress. From information on the demolition
it is evident that the church was built in brick,
since the bricks were to be re-used for various
purposes.
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Fig. 1. Hotel Nyborg Strand med mødesalen Hermon. Foto før 1935. I NLA. – Hotel Nyborg Strand with meeting
hall Hermon.

†Hermon
kirkesal på Hotel Nyborg Strand
Historisk indledning. Hotel Nyborg Strand, der var etableret som »Nyborg nye Badehotel« 1899, blev i 1912
købt som »A/S Missions Kurstedet Nyborg Strand«.
Missionen repræsenterede mange kirkelige retninger,
og stedet skulle bruges til det årlige kirkemøde efter
inspiration fra England. Hotellet blev ombygget efter
tegninger af arkitekt Aug. Colding, Nyborg, der også
tegnede det toetages korsformede mødehus »Hermon«
i nybarok stil, og som i overetagen indeholdt en mødesal, der blev taget i brug 10. juni 1913 (fig. 1 og 4).1
Efter endnu en ombygning i 1930’erne efter tegninger ved arkitekt Carl Møller tilføjedes en korbygning. Grundstenen til denne blev nedlagt 25. maj 1935,
og den indviedes af biskop A. J. Rud 18. maj 1936,
så der herefter kunne afholdes egentlige gudstjenester.
Hermon kunne da rumme 1100 mennesker.
Under krigen lejede forsvarsministeriet hotellet
til kaserne. Natten til den 29. aug. 1943 stormede
tyskerne stedet, Hermon blev brændt af og fuldstæn-

dig ødelagt (fig. 5).2 Nogle år efter krigen blev hotellet
istandsat og delvis genopført, men en planlagt genopførelse af Hermon blev skrinlagt.

Hotellet ligger, hvor Østerøvej og Christianslundsvej mødes ved stranden nord for Nyborg.
Fra grundlæggelsen 1899 og til i dag har hotellet
udviklet sig til en stor moderne hotel- og konferencevirksomhed under stadig udbygning.
bygning
Den 1913 indrettede mødesal lå i en til formålet
opført bygning sydvest for de øvrige daværende
hotelbygninger (fig. 2). Bygningen var formet
som et latinsk kors og var i to etager, hvoraf den
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Fig. 2. Situationssplan. 1:3000. Tegnet af P. P. Jespersen o. 1913. I NLA. – Situation plan.

øverste indeholdt mødesalen, mens der var værelser og mindre mødesale i underetagen. Murværket fremtrådte pudset og kalket med »kvadersatte« hjørner, der var malet i en mørkere
farve. De helvalmede tagflader var teglhængte, og
korsskæringen kronedes af en ottekantet tagrytter med løgkuppelspir og vindfløj. Hovedadgangen var placeret i nordgavlen, inden for hvilken
en trappe førte op til salen. Yderligere indgange
fandtes på hver side af vestre udbygning med foranliggende fritrapper (jf. fig. 3).
Det korsformede rum fremtrådte med flade
pudsede lofter, der langs ydervæggene ledsagedes af kraftigt fremspringende karnisprofilerede
‘hulkele’. I den søndre fløjs hjørner udmundede
trapper fra underetagen.

Ved udvidelsen 1935-36 tilføjedes en korbygning mod syd i forlængelse af bygningen, og som
denne i to etager, hvorefter mødesalen blev en
egentlig kirkesal (fig. 3).
Korets indre var korsformet med relativt dybe
nicher mod nord, øst og vest og en mindre dyb,
der indeholdt alteret, mod syd. I hjørnerne og
bag alteret var anbragt en række smårum samt en
trappe til underetagen. Rummet overdækkedes af
et træloft med synlige bjælker.

Fig. 3. Projekt til udvidelse af Hermon. Planer af
hovedetagen (øverst) og underetagen (nederst). 1:300.
Tegnet af Carl Møller 1935. I NLA. – Project for expansion of Hermon. Plans.

†hermon
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Fig. 4. Hermon set fra nordvest. Udateret foto. I NLA. – Hermon seen from the north west. Undated.

Fig. 5. Hermon set fra nordvest efter ødelæggelsen 29. aug. 1943. I NLA. – Hermon seen from the north west after
destruction, 29 August 1943.
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Fig. 6. Indre set mod syd. Foto før 1935. I NLA. – Interior looking south. Before 1935.

inventar
Korets inventar må være anskaffet i forbindelse med
opførelsen 1936. Det kendes kun fra fig. 7-8, og omfattede ud over det nedenfor beskrevne et rektangulært
alterbord og to altersæt, hver bestående af kalk og disk.
Mødesalen, der fra 1936 udgjorde kirkens skib, var
møbleret med simple bænke og rummede derudover en
talerstol og et harmonium; alt formentlig anskaffet o. 1913.
Hele inventaret gik til ved angrebet 29. aug. 1843.3

Altertavlen var en pastiche på en brabantinsk altertavle med høj, tredelt predella, midtstykke med
faste fløje med reliefskårne scener fra Kristi liv
og opstandelse samt et halvcirkelbuet topstykke

hvori en medaljon med Korslammet; alt kronet
af et lille kors. Foran predellaens midtfelt stod et
lille krucifiks, sidefelterne havde malet versalindskrift i form af et skriftsted (Jer. 31,9).
Alterstagerne, i renæssancestil, havde karnisformet fod hvorover tilsvarende krave, stærkt leddelt
balusterskaft og lille, flad lyseskål.
Alterskranken, der hegnede alteret på tre sider,
bestod af spinkle balustre under en håndliste.
Foran den var et knæfald.
Lysekronen var en barokkopi med 3×6 svungne
arme og balusterskaft, der forneden afsluttedes
med en stor hængekugle.

1326

Nyborg

Fig. 7. Alterparti, 1936. Foto Erhardt Jensen. I NLA. – Altar section, 1936.

Kilder og henvisninger
Arkivalier. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv (NLA).
Årsberetninger, regnskaber m.m. vedr. »A/S Missions
Kurstedet Nyborg Strand«.
Tegninger. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv (NLA).
Situationssplan ved P. P. Jespersen o. 1913. – Projekt til
udvidelse af Hermon ved Carl Møller 1935.
Historisk indledning samt beskrivelse af kirkesalens
omgivelser og bygning ved Kirstin Eliasen. Inventar

ved Rikke Ilsted Kristiansen. Oversættelse til engelsk
ved James Manley. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet april 2015.
1
NLA. Årsberetninger, regnskaber m.m. vedr. »A/S
Missions Kurstedet Nyborg Strand«.
2
Tyskerne anvendte herefter ruinen som skydebane.
3
Hans Arne Hansen, Nyborg Strand 100 år. I takt med
tiden, Arden 1999, 116 (med genoptryk af J. Th. Thomsen, ”Nyborgmøderne”s og ”Nyborg Strand”s tilblivelse.Træk
fra historien gennem 50 år 1910-1960, Hellerup 1960).
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Fig. 8. Interiør af koret, indviet 1936. Postkort i NLA. – Interior of chancel, consecrated in 1936.

†HERMON
CHURCH HALL AT HOTEL NYBORG STRAND
Hotel Nyborg Strand, which was established as
“Nyborg’s new spa hotel” in 1899, was bought in
1912 as “A/S Missions Kurstedet Nyborg Strand”,
and lies where Østerøvej and Christianslundsvej
met by the beach north of Nyborg (fig. 1). The
‘Mission’ in question represented many ecclesiastical movements, and the place was to be used for
the annual general assembly with inspiration from
England. The hotel was rebuilt after drawings by
the architect Aug. Colding, Nyborg, who also designed the two-storey cruciform meeting-house
“Hermon” in neo-Baroque style, which had a
meeting hall on the upper floor which came into
use on 10 June 1913 (figs. 1 and 4).
After yet another rebuilding in the 1930s to
drawings by the architect Carl Möller, a chancel building was added (fig. 3). The building was

consecrated on 18 May 1936 as a true oratory so
that after this services could be held there. At that
time Hermon could seat 1100 people.
During World War II the Ministry of Defence
rented the hotel as barracks. On the night of 29
August 1943 the Germans stormed the place, and
Hermon was burnt down and completely destroyed (fig. 5). Some years after the war the hotel
was refurbished and partly rebuilt, but a planned
full rebuilding of Hermon was abandoned.
Furnishings. The furnishings of the chancel must
have been procured during building in 1936.They
are only known from figs. 7-8 and comprised a
Communion table and an altarpiece, two altar candlesticks, an altar rail and a chandelier.All the furnishings
were destroyed in the attack on 29 August 1943
(cf. above).
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Fig. 1. Oversigtskort over Hjulby. 1:10.000. 1. Hjulby Kirke. 2. †Hjulby Kirke.
Tegnet af Merete Rude og redigeret af Mogens Vedsø 2015, på grundlag af kort fra
Nyborg Kommune, udarbejdet af Geofyn. – Survey map of Hjulby. 1. Hjulby Church
2. †Hjulby Church.
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. Foto Kirstin Eliasen 2015. – Church seen from the north east.

Hjulby kirke
Vindinge Herred
Historisk indledning. Hjulby Sogn ligger omtrent fem
km nordvest for Nyborg. Det er omgivet af Avnslev,
Vindinge, Skellerup og Kullerup sogne.
Mod nord flader det ud i Juelsbergs hovedgårdsmarker, og mod syd mod en langstrakt, bred tunneldal,
hvor den i dag tilgroede Hjulby Sø lå.
Den ældste kendte omtale af Hjulby (Hiulby) er
Valdemar den Stores brev af 6. febr. 1180, hvori han
– i lighed med tidligere konger – fritog Odense Skt.
Knuds Kloster for al kongelig afgift.1 Ligeledes udstedt i
Hjulby var Knud VI’s bekræftelse 1183 af samme privilegier.2 Ti år senere – i 1193 – bekræftede Knud VI igen
nævnte privilegier, men dette brev er udstedt i Nyborg,
som hermed nævnes første gang (s. 818).3 Navneforleddet antages at betyde hjul,4 og efterleddet er det gam-

meldanske by, hvis betydning i størstedelen af navnene
er landsby.5 Byen var en adelby, hvilket betyder, at den
ikke var anlagt ved udflytning som f.eks. torperne.
Hjulby omtales i Hovedstykket i Kong Valdemars
Jordebog 1231 og var da ansat til den betydelige sum
af 9 mark guld, formentlig for de ejendomme, som
kongen besad der.6 Den er imidlertid ikke blandt de
lokaliteter, der nævnes som kongelev (krongods) i jordebogen. Erik Klipping gav 1284 Erik Plovpennings
datter Jutta en del gods som vederlag for hendes fædrene gods bl.a. i byen Hjulby (jf. s. 819).7
Byen var i alt fald fra den tidlige middelalder krongods, og der var sandsynligvis her også en kongsgård,
hvor ovenfor nævnte dokumenter formentlig blev skrevet.
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I Hjulby og dens omegn er gjort adskillige arkæologiske fund, der vidner om stor handels- og håndværks
aktivitet i middelalderen (jf. ndf.),8 hvilket formentlig
skyldes den strategisk vigtige placering i nærheden af
et af hovedoverfartsstederne over Storebælt.
I middelalderen var her tillige en kirke, †Hjulby
Kirke, som kendes fra en række skriftlige kilder, der
især vedrører præster og anneksforhold (jf. s. 825 f.).
Den nuværende kirke, der er indviet 17. juni 1883,
er opført efter tegninger af arkitekt V. Tvede som en
filialkirke til Nyborg Kirke, som bekostede dens opførelse. Den kostede i alt ca. 25.000 kr. Kirken var ejet af
Nyborg Kirke indtil 1. april 1957, hvor den blev udskilt
som et selvstændigt sogn og overgik til selveje. Pr. 1. jan.
2013 er der etableret et fælles menighedsråd i Nyborg
Pastorat, som omfatter Nyborg og Hjulby sogne.9
Hjulby Kommune rettede i 1881 henvendelse til
kirkeinspektionen/stiftsøvrigheden om opførelse af et
kapel, eventuelt en kirke.10 Hjulby havde da siden 1555
været uden egen kirke, da den gamle kirke blev nedrevet (jf. s. 1345). 31. maj 1882 tillodes det af ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet, at der kunne
opføres et kapel i Hjulby efter tegning af V. Tvede, og
at Nyborg Kirke kunne bruge 20.000 kr. dertil.11
Ifølge Crone blev grundstenen nedlagt 6. aug.
1882.12

Kirken, der er orienteret omtrentligt nordøst-sydvest, er rejst på et højdedrag i den østlige udkant
af landsbyen Hjulby (fig. 1) ved Stationsvej, som
den orienterer sig efter, og som har sit navn af den
nu nedlagte station ved jernbanen fra Nyborg til
Odense, som løber lidt syd for kirken. Noget øst
for kirken løber Hjulbyvej omtrent nord-syd ud i
den omtrent nordvest-sydøstgående landevej mel
lem Nyborg og Odense, Odensevej.
Der blev 1882 købt et stykke jord på 7000 kvadratalen, som umiddelbart herefter blev udvidet
til 8000 kvadratalen.10
1948 blev der ved ministeriel approbation erhvervet et stykke jord, der grænser op til kirkegården, til dens udvidelse,13 men det blev først
indviet 1959.14
En trappe med fem trin fra den sydlige del af
kirkegården op til området omkring kirken,
mellem gammel ny og kirkegård, blev 2008 forsynet med smedejernsgelænder svarende til det
op til kirkens indgang.
Omkring selve kirkebygningen har der tilsyneladende været stenbrolagt, idet stenbrolægningen
1935 blev omlagt delvis.10

På de ukendtes gravplads opsattes 2009 en grav
skulptur af Flemming Knudsen, Regstrup.
Et projekt til ændring af beplantningen på kirkegården og udlægning af større områder i græs
er udført i vinteren/foråret 2015.
Hegn og indgange. Den omgivende kirkegård,
hvis første afsnit er etableret samtidig med kirken, hegnes af bøgehække. Hovedindgangen er
fra Stationsvej nordvest for kirken. Den består af
murede korsformede piller af røde teglsten og
med sortmalede smedejernsgitre, en nordre til
gående og en søndre til kørende ind til kapellet.
Til den i 1979 syd for kirkegården opførte
præstegård samt en her opført †redskabsbygning,
der 2005 blev erstattet af et nyt graverhus,15 er
der en indgang i syd med sortmalede støbejernspiller med en ligeledes sortmalet smedejernslåge,
etableret 2000.9 1998 opsattes et stendige mod
vejen.9
†Hegn og indgange. Ved kirkens indvielse var
kirkegårdsområdet indhegnet med egetræspæle
forbundet med galvaniseret jerntråd, og det planlagdes at tilplante med hegn af tjørn eller elm,
hvilket skete i de følgende år.10 De oprindelige
låger kendes ikke, men disse blev 1930 erstattet
af en ny smedet port på svære armerede cementpæle med kugler.10
Bygninger på kirkegården. Et ligkapel syd for kirken er opført 1968; det er senere forlænget mod
sydøst, således at det her rummer toiletter, og indtil opførelsen af det nye graverhus (jf. ovf.) rummede det endvidere graverfaciliteter. Bygningen,
der er nordvest-sydøstorienteret med port i nordvestgavlen, er opført af røde sten og har sort tegltag. Indvendig står den i blanke, gule sten.
†Bygninger på kirkegården. En †rejsestald/vogn
skur, som må have været af træ, da der flere gange
i de efterfølgende år omtales, at den skal tjæres,
opførtes 1891.16 Da den 1929 ikke anvendtes
mere og var helt faldefærdig, blev den nedrevet.17
Opførelsen af et †lighus på kirkegården blev 1907
bifaldet af ministeriet, og det opførtes 1908.18
Det er siden nedrevet.

Fig. 3. Kirken set fra vest. Foto Mogens Vedsø 2014. –
Church seen from the west.
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Bygning
Kirken består af skib, hvortil knytter sig et polygonalt
kor i øst og et tårn med to sidebygninger i vest; tårnunderdelen fungerer som våbenhus.
Kirkens orientering har kraftig afvigelse mod nord,
jf. ovf.

Bygningens ydre præges i en vis grad af nedennævnte brand 1954. Murværket er opført af røde
teglsten i normalformat lagt i krydsforbandt og
rejser sig over en ét skifte høj sokkel af granitkvadre med kun ringe fremspring og med flad
affasning foroven. Omtrent halvdelen af sokkelkvadrene synes genanvendt.
Koret er polygonalt, udgør halvdelen af en
regelmæssig ottekant, med tilsvarende afvalmet
tag. Hjørnerne prydes af lisener, der på hver af
polygonens sider indrammer en vandret afdækket facadeblænding. Lisenens øvre afslutning har
karakter af et kragbånd med murede fremspring
med klodser i hjørnerne. Polygonen krones af en
gesims med to udkragede retkantede led over en
savtakfrise.
Skibets langmure fagdeles af to aftrappede støttepiller. Aftrapningen er afdækket med en skiferplade. Pillerne forløber nu helt op under det
kraftige tagudhæng, men afsluttedes oprindelig
med et skråtag ca. 0,5 m under gesimsen (sml. fig.
5 og 6). Denne synes at have været af samme udformning som på korpolygonen, men dens øvre
del er ommuret i forbindelse med udskiftningen

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2015
efter opmåling ved Victor Hansen, 1954. – Ground plan.

af tagværket efter branden (jf. ndf.) og mangler
nu de to udkragede retkantede led.
Tårnet har omtrent kvadratisk plan, der i højde
med skibets tagflade glider jævnt over i en ottekantet overdel med kraftigt fremspringende
gesims af retkantede udkragede led. Det øverste
bæres af murede binderkonsoller, der er tre skifter høje med affasning på undersiden. Kirkens
opførelsesår 1882 er angivet i støbejernscifre på
vestsiden over indgangsdøren. Tårnet flankeres
af to mindre sidebygninger, af hvilke den søndre indeholder trappe til orgelpulpituret i tårnets
mel
lemstokværk og loftet. Tårnudbygningerne
har tagflader i forlængelse af skibets tag. Tidligere
var tagudhænget tilbagetrukket svarende til sidebygningernes nord- og sydfacade (sml. fig. 5 og
6). På halvgavlene, der afslutter sidebygningerne
mod vest, markeres gavlfoden af et gesimsbånd af
samme form som gesimserne på koret.
Døre og vinduer. Adgangen til kirken er fra vest
ad en bred falset kurvehanksbuet dør med helstensstik af vekslende løbere og to bindere. Foran
døren er en tre trin høj granittrappe med sortmalet smedejernsgelænder, etableret 2008.9 Korpolygonens faser mod sydøst, øst og nordøst har hver
et højt kurvehanksbuet vindue med helstensstik
og stejl, muret sålbænk. Svarende hertil har skibet
tre vinduer af samme form og størrelse på hver
langside. Vinduerne har hvidmalede støbejernsrammer med rhombeformet sprosseværk inden
for en frise af rektangler. Foroven er sprosserne
ordnet i et stjerneformet mønster. Rudeglasset er
matteret og prydes på de rhombeformede ruder
og den øvre stjerne af slebne ottetakkede stjerner.19 I stjernens cirkelformede midtrude er en
tilsvarende mangetakket stjerne. Tårnet har forneden mod nord og syd et lille kurvehanksbuet
vindue og tilsvarende ses i to niveauer på sidebygningernes vestfacader. På tårnets vestside ses over
døren et cirkelformet vindue med dobbeltstik af
bindere og hvidmalet ramme af støbejern med
sprosseværk. Herover to små kurvehanksbuede
vinduer. Disse, såvel som de øvrige vinduer i tårnets understokværk og sidebygningerne, har nyere metalrammer uden underinddeling.9 I tårnets
klokkestokværk mod syd, vest og nord er brede
kurvehanksbuede glamhuller med helstensstik.
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Fig. 5. Opstalt af vest-, nord, og østfacade samt tværsnit af skibet set mod øst. 1:300. Målt og tegnet af Victor Hansen
1954. I LAFyn. – Elevation of west, north and east facade and cross-section of nave looking east.

Indre. I koret er en vægniche med et indbygget
skab på triumfvæggens søndre del. Kor og skib er
forbundet af en bred, højtrejst rundbuet triumfbue. Skibet har oprindeligt gulv af blå og gule
kvadratiske teglfliser.20 I korbuen leder en tre trin
høj trappe af træ op til det forhøjede trægulv i
koret. Trappens forkant har et krumt forløb (jf.
fig. 7) og springer dermed et stykke frem i skibet.

Danmarks Kirker, Svendborg

Koret overdækkes af et fladt bræddeloft over
en høj pudset hulkel. Under loftet en synlig østvestgående drager, der bæres af en konsol ved østvæggen.
Skibet har fladt bræddeloft, der mod nord og
syd flankeres af pudsede hulkele. Loftet har synlige øst-vestgående bjælker, der bæres af kraftige
dragere på tværs af rummet; en ved hver endevæg

84

1334

vindinge herred

og to fritliggende svarende til fagdelingen. Alle
dragerne er båret af konsoller i langsiderne, og
de to fritliggende brydes desuden af de nedhængende ender af tagværkets langstole (s.d.).
Tårnrummet tjener som våbenhus og forbindes med skibet med en kurvehanksbuet dør.
Denne er anbragt i et muret fremspring, der tillige tjener til at bære den murede brystning foran
orgelpulpituret i tårnets mellemstokværk (fig.
12). Brystningen brydes af en frise af rundbuede

åbninger. Fra våbenhuset er desuden adgang til
trappen mod syd (jf. ovf.) og et lille birum i nord.
Våbenhuset har gulv som i skibet og overdækkes
af et bræddeloft med synlige bjælker.
Mellemstokværket, hvorfra der er adgang til såvel trappen som et lille birum i nord, har bræddegulv og overdækkes af et bræddeloft med synlige
bjælker.
I klokkestokværket findes et mørtelrelief (fig.
15), forestillende et mandsansigt, udført i opmu-

Fig. 6. Kirken set fra nord. Foto Mogens Vedsø 2014. – Church seen from the north.
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Fig. 7. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.

ringsmørtel. Relieffet er formentlig udført af en
håndværker, men er ikke dateret. Lignende relieffer, hvoraf de ældste er dateret til slutningen af
1800-tallet, findes i store mængder i Nyborg Vor
Frue Kirke (s. 934 f.), men også eksempelvis i
Svendborg Vor Frue (s. 310).
Kirkens tagværker er af fyr. Skibets tagværk har
et enkelt lag hanebånd og er udskiftet efter den
nedennævnte brand. Det fik da en noget højere
rejsning og større udhæng end det oprindelige.
Det bæres af et oprindeligt dragerværk med to
langstole.Tårnet krones af et ottekantet opskalket
spir.
Tagbeklædningen på koret er siden branden 1954
af kobber og på skibet af sortglaseret tegl. Tidligere var begge tækket med skifer. Tårnets ottesidede spir er tækket med zink.
Senere istandsættelser. En brand i kirken 31. jan.
1954 forårsagede skader på tagværket, der umid-

delbart herefter gennemgik en større reparation.
Ifølge synet 1957, som omtaler branden, anføres,
at kirken har gennemgået en hovedistandsættelse, hvorved hele tagværket blev fornyet.13 Det
synes dog, som om i alt fald det meste af dragerværket er genanvendt, mens spærfagene er udskiftet. Tagværket blev ved den lejlighed forhøjet
og forsynet med udhæng, render og nedløb (fig.
6). Skibet fik sorte glaserede tagsten, koret kobbertag.
Opvarmning og belysning. Kirken var fra kort efter ibrugtagningen forsynet med en †kakkelovn,
der anskaffedes 1883.10 Ved synet 1925 var den
fornyet.10 Skorstenen i triumfmuren blev efter
branden 1954 fjernet, idet kakkelovnen blev erstattet af elektrisk opvarmning.21 1927 blev der
indlagt elektrisk lys.10
Der er en samtidig klokkestol af fyr til ophængning af en klokke.
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Fig. 8. Altersæt, bestående af en kalk fra 1854, skænket af Caroline Worm 1882, og en
disk, formentlig fra 1882, udført af guldsmed Jeppe Nielsen og skænket af Mathilde
Worm samme år (s. 1336). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar set, consisting of a
chalice from 1854, donated by Caroline Worm in 1882, and a paten, probably from 1882,
made by goldsmith Jeppe Nielsen and donated by Mathilde Worm the same year.

inventar
Hovedparten af inventaret er anskaffet i forbindelse
med kirkens opførelse. Døbefonten, udført 1876 til
Nyborg Vor Frue Kirke, er tilkommet efter 1972; orglet
er fra 1979. Farvesætningen er udført under medvirken af tekstilkunstner Anne Marie Egemose, Assens, i
forbindelse med kirkens 100-årsjubilæum og omfatter brunmalet inventar med grønne tekstiler (fornyet
2009).9 Oprindelig var inventaret egetræsådret med
røde tekstiler.

Alterbordet, 1883, er af brunmalet træ, 157×89 cm,
91 cm højt. Det er dækket af et alterklæde af grøn
uld med påsyet, gyldent kors på forsiden. Et samtidigt †alterklæde var af rød fløjl med guldfrynser
og tilsvarende kors.22
På bordet står en alterfigur af Thorvaldsens
Kristus, skænket 1883 af frøkenerne Worm.23
Den ca. 175 cm høje figur er af hvidmalet metal

og placeret på en sokkel af træ, hvorpå et skriftsted med forgyldte versaler (Matt. 11,28). På
væggen over figuren er opsat et forgyldt Kristusmonogram.20
Knæleskamlen, 1883, er udført af tømrermester
Aug. Colding.20 Den er betrukket med grøn uld
med kors af messingsøm på forsiden. Oprindelig
med rødt plys.10
Kortæppe, 1983, udført af tekstilkunstner Anne
Marie Egemose. Motivet er en stiliseret mark
i grønne og brune nuancer. I en periode efter
1972 benyttedes (†)kortæppet fra Nyborg Vor
Frue Kirke (s. 956).
Altersættet (fig. 8) er skænket af søstrene Caroline og Mathilde Worm 1882.23 Den 19 cm højre
kalk, udført 1854 af en uidentificeret mester, har
cirkulær fod på ottetunget fodplade. Skaftet er
formet som en omvendt kegle, og begge dele er
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dekoreret med graverede blade af efeu. Det høje,
let klokkeformede bæger har på den ene side
et kors med trepasender, på den anden indskrift
med skriveskrift: »Givet til Hjulby Kirke af Caroline Worm. Aar 1882«, indrammet af bladværk.
Over indskriften er tre stempler, tv. bymærke
for København 1854, i midten et ovalt stempel
med to initialer i fraktur (utydelige),24 th. guardejnmærke for Peter R. Hinnerup. Tilsvarende
stempler ses under fodens bund. Den tilhørende
disk, formentlig 1882, er udført af guldsmed Jeppe Nielsen, Nyborg. Den måler 10,7 cm i tværmål, har ligearmet kors med trepasender i bunden og indskrift med skriveskrift på fanen: »Givet
til Hjulby Kirke af Mathilde Worm. Aar 1882«.
På fanens underside ses tre stempler, de to med
tre tårne,25 det midterste med bogstaverne »JN«
for Jeppe Nielsen, der virkede i Nyborg fra 1874
(Bøje 132 gengiver ikke mestermærket).
Oblatæsken, nyere, 8,8 cm i tværmål, er glat
med let hvælvet låg. Under bunden et stempel:
»TF 925S« for firmaet Fredberg.
Fig. 10. Alterkande, formentlig 1882, udført af guldsmed Jeppe Nielsen og skænket af Hanne Worm
samme år (s. 1337). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Altar jug, probably 1882, made by goldsmith Jeppe Nielsen
and donated by Hanne Worm the same year.

Fig. 9. Døbefont, 1876, udført af billedhugger Niels
Herman Bondrup efter tegning af arkitekt V. Tvede (s.
1338). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Font, 1876, by
sculptor Niels Herman Bondrup to a drawing by architect V.
Tvede.

Alterkanden (fig. 10), formentlig 1882, udført
af guldsmed Jeppe Nielsen, Nyborg, og skænket af Hanne Worm nævnte år. Den 26,5 cm
høje kande har ottetunget fod og ægformet
korpus med graveret bladkrans foroven. På den
ene side ses et kors med trepasender, på den
anden er indskrift med skriveskrift: »Givet til
Hjulby Kirke af Hanne Worm Aar 1882«. Under bunden tre stempler, de to med tre tårne (jf.
alterdisk ovf.), det midterste med »J. Nielsen«
for Jeppe Nielsen (Bøje 132 gengiver ikke mestermærket).
Alterstagerne, 1883, er skænket af kirkens arkitekt, V. Tvede.19 De er af messing, 40,5 cm høje
inkl. lysepig (27,5 cm uden), med lav, profileret,
klokkeformet fod med indprikket ejerindskrift
(skriveskrift): »Hjulby Kirke«, balusterskaft og
profilerede lyseskåle.
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Fig. 11. Prædikestol, 1883 (s. 1338). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, 1883.

Syvstage, formentlig o. 1900, udført af Kgl.
Hofbronzestøber Lauritz Rasmussen; en såkaldt
Titusstage.
Messehagel, nyere, af rød brokade med gråt for.
På forsiden et lysere rødt bånd, på rygsiden et
kors. En †messehagel, 1883, var leveret af C. J. M.
Fyrwald & Co., København.20
Alterskranke, 1883,20 af træ. Den næsten halvcirkelformede skranke består af balustre under en
håndliste (fornyet). Brunmalet med forgyldte og
røde detaljer. Knæfaldet er betrukket med grøn
uld.
Døbefonten (fig. 9), 1876, er udført af billedhugger Niels Hermann Bondrop, København, efter
tegning af arkitekt Vilhelm Tvede, til Nyborg Vor
Frue Kirke (s. 973).26 Af lyst marmor, 99,5 cm
høj, i nygotisk stil med ottesidet kumme og skaft
over firkantet fod i tre afsæt. Døbefonten blev

flyttet til Hjulby Kirke efter restaureringen af Vor
Frue Kirke 1971-72.
En †døbefont, 1883, var foræret af Christian
Frederik Skouboe, residerende kapellan i Nyborg.23 Formentlig af træ; malet.20
Dåbsfadet, nyere, 42,4 cm i tværmål, er af sølv.
Under bunden er ejermærke med skriveskrift:
»Hjulby Kirke«. Endvidere tre stempler, hhv. en
krone, »BCD« og vistnok »K«.
Dåbskanden, 1990, er udført af Flemming
Knudsen, Regstrup. Af sølv, 25,5 cm høj, med
glat, cylinderformet korpus; på låget er graveret
en due. Under hankens bund er to stempler, lødighedsmærke »925S« og »FlKn« for Flemming
Knudsen.
Prædikestolen (fig. 11), 1883, består af en kurv
med fem fag med arkadefyldinger mod kirkerummet hvorover en kraftig, profileret gesims.

hjulby kirke

Kurven afsluttes forneden af en ottesidet underbaldakin og hviler på en tilsvarende bærestolpe.
Opgangen, der føjer sig langs væggen i skibets
sydøsthjørne, er en trappe med drejede balustre.
Stolen er malet mørkebrun, arkadefelterne har
detaljer i guld, rødbrunt, blåt og gråt. Kurvens
overkant er betrukket med grøn uld, fastslået
med messingsøm. Oprindelig var stolen malet
med en lys egetræsådring, mens arkadefelterne
havde dekoration af evangelistsymboler og -navne, udført i brun lasur. Betrækket var af rødt plys
med gyldne frynser.10 1888 opsattes en læsepult
på kurven.20
Stolestaderne, 1883, er opstillet i to blokke af 11
rækker. Endegavlene har halvcirkulær afslutning
foroven og kvartcirkulært armlæn, ryggene har
tværrektangulære fyldinger. Staderne er malet i
brune nuancer med sorte detaljer; på endegavlene er forskelligt udformede dekorationsmalerier
med bl.a. kors, liljer og frugter, udført i brune
og gyldne nuancer. Hynderne er betrukket med
grøn uld. Oprindelig afsluttedes hver blok fortil
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af et balustergitter; disse er 2005 hensat langs ligkapellets vægge.9
Præstestolen, 1883, er skænket af frøkenerne
Worm.23 Det er en armstol med lige bagben og
drejede forben; sæde og ryg er betrukket med
grøn uld, fastgjort med messingsøm.
Otte løse stole med tremmeryg, lige ben og betræk af grøn uld, findes i kirken; yderligere to står
på orgelpulpituret.
†Løse stole. 1) 1883, leveret af snedker A. Andersen, af nøddetræ og egetræsmalet. Kasseret 1899.23
Et tilhørende bord med skuffe og drejede ben står
i våbenhuset.27 2-3) 1907, til våbenhuset.23
†Bænke. 1) 1883, udført af tømrermester Aug.
Colding. Bænken, der var ‘med skabe’, stod i koret og var beregnet til præsten.20 2-5) 1883, leveret af snedker A. Andersen. Af fyrretræ, malede.20
Kasseret 1903.23
En servante, 1883, leveret af snedker A. Andersen,27 malet med lys egetræsådring og med plade
af sort/hvid marmor, opbevares i rummet nord
for orglet.

Fig. 12. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.
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Fig. 13. Kirkeskib, ophængt 1922, bygget af Osvald Clausen, Nyborg (s. 1341). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Church ship, hung up in 1922, built by Osvald Clausen, Nyborg.

Pengeblok, 1883, leveret af tømrermester Aug.
Colding.20 Af træ, beslået med fire vandrette
jernbånd samt to jernbånd med overfaldslukke på
låget, lukket med to moderne hængelåse. Øverst
pengerille. Rødmalet med forsølvede beslag. Oprindelig egetræsmalet.20 I våbenhuset.
*Pengebøsse, 1916/17,17 af jernblik, 18 cm høj,
keglestubformet med hængslet låg og overfalds
lukke. Øverst pengerille. Spor af sort maling. I
kordegnekontoret.
Dørfløje, 1883. Den udvendige fløj i vestindgangen er en rundbuet dobbeltfløj med yderside af
lodrette planker, beslået med to vandrette jernbånd, der løber ud i blomster (svarende til Nyborg
Vor Frue, s. 1008), inderside med tre fyldinger.
Ydersiden brunmalet, indersiden bejset; jernbåndene er sortmalede. De indvendige fløje, 1883, er
brunbejsede og -malede med dørgreb af messing.

Orgel, 1979, med fire stemmer, ‘kisteorgel’ af
standardtype, bygget af Fyns Orgelbyggeri, Odense. Disposition: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal
2', Nasat 11/3' (diskant); svelle.28 På sydpulpituret.
†Harmonier.29 1) Leveret 1905 af Petersen &
Steenstrup, København.30 2) Anskaffet o. 1938.10
Orgelpulpitur, jf. s. 1334.
Salmenummertavler, 1883 og senere, de ældste
leveret af tømrermester Aug. Colding.20 Tavlerne
har profileret rammeværk med drejede knapper
i hjørnerne. Hvidmalede med forgyldte detaljer;
sorte metalcifre til ophæng. Oprindelig var tavlerne egetræsådrede med mørkere fyldinger.
Et vægtæppe, 1983, er udført af tekstilkunstner
Anne Marie Egemose, af grøn uld med hvidt kors.
To lyskranse, anskaffet 1929/30,17 udført af mes
sing i gennembrudt arbejde med fligede blad
ranker. Hver har syv kupler af hvidt glas. På væg-
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gene er opsat trearmede lampetter af messing, hver
med tre lysdråber.
To store †lamper var givet af Nyborg Vor Frue
Kirke 1885/86.23
Kirkeskibet (fig. 13), ophængt 1922,17 uden
navn, er bygget af Osvald Clausen, Nyborg. Det
er en korvet med 11 kanonporte på hver side,
hvorfra der tidligere hang elektriske pærer, og
galionsfigur i form af en kvindeskikkelse. I agterenden en sølvplade med indskrift (fraktur): »Til
minde om Svend Danielsen, død 13. juli 1914«.31
Sortmalet med hvide, røde og gyldne detaljer,
kølen umalet. 1964 blev skibet restaureret af kaptajn Trondal.9
Klokken (fig. 14), 1883, er støbt af B. Løw &
Søn. Den måler 73 cm i tværmål.32 Om halsen er
en bred frise med vaser med blomster og fligede
bladranker. Derunder en versalindskrift mellem
rammelinjer: »Støbt af B. Løw & Søn Kjøbenhavn 1883«. Endvidere på legemet, ligeledes med
versaler: »Stunden er der at vi skulle opstaa af
søvne. Rom. 13,11.«.Ved overgangen til slagkanten en rammelinje.
Kirkegårdsmonument, o. 1968, over M. Trondal,
skibsfører, *16. nov. 1889, †4. marts 1968 (jf. kirkeskib ovf.).
Overskåren natursten af rødlig granit med poleret forside. Indskrift med påsatte bronzeversaler.
I lapidarium ved kirken.
kilder og henvisninger
Arkivalier. Rigsarkivet (RA). Tvede, Frederik Vilhelm:
Emneordnede arkivalier vedr. nybygnings-, ombygnings- og restaureringsarbejder 1852-91 (Tvede.
Emneordn.ark.).
Landsarkivet for Fyn (LAFyn). Fyns Stiftsøvrighedsar
kiv: Nyborg Kirkes regnskaber 1881-1901 (Stiftsøvr.ark.
Rgsk.). Nyborg Kirkeinspektionsarkiv: Nyborg Kirkes
regnskaber 1837-1910 (Kirkeinsp.ark. Rgsk.). – Kirkeprotokol 1862-1910 (Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.). Nyborg
Pastoratsarkiv: Kirkeprotokol for Hjulby Kirke 18711959 (Pastoratsark. Kirkeprot.). Menighedsrådsarkivet:
Sager vedr. kirken 1883-1961 (Menighedsrådsark. Sager
vedr. kirken). – Kassebog 1908-1923 (Menighedsråds
ark. Kassebog). – Kirkeregnskabsbog 1911-45 (Menig
hedsrådsark. Rgsk.). Den kgl. Bygningsinspektør: Sager
vedr. kirkebygninger på Fyn 1896-1915 (KglBygnInsp.
Kirker på Fyn).
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Fig. 14. Klokke, 1883, støbt af B. Løw & Søn (s. 1341).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bell, 1883, founded by
B. Løw & Søn.

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv (NLA). F. E. Crones
Samlinger til Nyborgs Historie. A. Afdeling 1-11. B. Afdeling 12-30. C. Afdeling 31-50. Register og Aarbog
(Crone, Samlinger).
Kirkens arkiv. Synsprotokol 1958 ff. (Kirkens Ark.
Synsprot.).
Tegninger. Landsarkivet for Fyn (LAFyn). Opstalt
af facader samt tværsnit af skibet ved Victor Hansen
1954.
Historisk indledning samt beskrivelse af kirkens omgivelser og bygning ved Kirstin Eliasen. Inventar ved
Rikke Ilsted Kristiansen med bidrag af Ole Beuchert
Olesen (orgler). Arkivalielæsning ved Line Bonde,
Stine Sif Smidt og Trine Vogelius m.fl. Oversættelse
til engelsk ved James Manley. Korrektur ved Jørgen
Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet april 2015.
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HJULBY CHURCH

Hjulby Parish lies about five km north west of
Nyborg.
Hjulby is known from written sources from the
1180s, and at least from the Early Middle Ages on
the town was Crown land, and there was probably also a royal seat where the above-mentioned
documents were presumably written.
In Hjulby and its surroundings there have been
several archaeological finds that testify to largescale trading and craft activities in the Middle
Ages, presumably because of the strategic location of the village close to one of the main crossings over the Great Belt.
In the Middle Ages there was also a church
there, †Hjulby Church (cf. below), which is
known from a number of written sources.
The present church was built in 1883 to drawings by the architect V. Tvede as a chapel of ease
to Nyborg Church on a ridge on the eastern
outskirts of the village of Hjulby.
The surrounding churchyard, the first section
of which was established concurrently with the
church, is enclosed with beech hedges. The main
entrance is from Stationsvej in the west, but from
the consecration of the church on was fenced
in with oak stakes tied together with galvanized
iron wire.
A mortuary chapel south of the church was built
in 1968; it was later extended to the east to include toilet facilities etc. A †travellers’ stable / car
riage shed of wood was built in 1891; in 1929 it
was in a ramshackle state and was torn down. A
†mortuary which was later demolished was built
in 1908 in the churchyard.
Building. The church consists of a nave, with
a chancel in the east and a tower with two side
buildings in the west; the lower part of the tower
functions as a porch.The masonry is in red brick.
The exterior of the buildings was affected to
a certain extent by the fire of 1954 mentioned
below.

The chancel is polygonal, forming half of a
regular octagon, with a corre
sponding hipped
roof.The tower has an approximately square plan,
which at the height of the roof surface of the
nave merges into an octagonal upper part. The
construction date of the church, 1882, is indicated in cast-iron figures on the west side above the
entrance door.The tower is flanked by two smaller side buildings, the southernmost of which has
a staircase to the organ loft on the middle floor
of the tower and to the church loft.
Access to the church is from the west by a wide,
basket-handle-arched door in whole brick. Each
of the phases of the chancel polygon to the south
east, east and north west has a tall basket-handle-arched window in whole bricks. Correspon
dingly the nave has three windows of the same
form and size on each long side.
At the bottom to the north and south the tower has a small basket-handle-arched window and
similar ones can be seen at two levels on the west
facades of the side buildings. On the west side of
the tower above the door there is a circular window with double headers. Above this there are
two small basket-handle-arched windows. On
the bell floor of the tower towards the south, west
and north there are wide, basket-handle-arched
belfry lights in whole brick.
In the interior, the chancel and nave are linked
by a wide, elevated round-arched chancel arch.
In the chancel arch a three-step stairway of wood
leads up to the raised wooden floor in the chancel (cf. fig. 7).
The chancel is covered with a flat plank ceiling over a high, dressed cavetto. The nave has a
flat plank ceiling flanked to north and south by
dressed cavettos.
The tower interior serves as a porch and is
linked with the nave by a basket-handle-arched
door set in a masonry projection that also serves
to bear up the masonry parapet in front of the
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organ loft on the middle floor of the tower (fig.
12). The porch is covered by a plank ceiling with
visible beams.
On the belfry floor there is a mortar relief, showing a male face done in bedding mortar (fig. 15);
cf. similar reliefs from the end of the 1800s in
the Nyborg Church of Our Lady (pp. 934 ff.),
but also for example in the Svendborg Church of
Our Lady (p. 310).
The roof construction of the church is in pine, and
the roofing in the chancel has since the fire of 1954
been in copper and in the nave of black-glazed
tile. Formerly both were roofed with slate.The octagonal spire of the tower is roofed with zinc.
Later repairs. A fire in the church in 1954 caused
damage to the roof construction, which was immediately afterwards given major repairs. However, it appears that most of the beam structure
was re-used, while the trusses were replaced. On
that occasion the roof construction was heightened and furnished with eaves, gutters and drainpipes (fig. 6).
There is a contemporary bell frame in pine for
hanging the bell.

Furnishings. Most of the furnishings came in
connection with the building of the church.
On the Communion table stands an altar figure
of Thorvaldsen’s Christ, donated by the Misses
Worm. The chalice (fig. 8) was made in 1854 by
an unidentified master and donated by Caroline
Worm. The related paten (fig. 8) and the altar
jug (fig. 10) were made by the goldsmith Jeppe
Nielsen, Nyborg, and donated by Mathilde and
Hanne Worm respectively. The altar candlesticks
are a gift from the church’s architect, V. Tvede.
The altar rail, pulpit (fig. 11) and pews also come
from the time of building, as do a poor box in
the porch and a washstand preserved in the room
north of the organ. The bell (fig. 14) was founded
in 1883 by B. Løw & Søn, Copenhagen.
The church ship (fig. 13) was built by Osvald
Clausen, Nyborg, and hung up in 1922. The font
(fig. 9) was made in 1876 by the sculptor Niels
Hermann Bondrop, Copenhagen, to drawings by
V. Tvede, for the Nyborg Church of Our Lady.
It was transferred to the church after 1972. The
organ was built in 1979 by Fyns Orgelbyggeri,
Odense.
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Fig. 1. Kirketomten set fra vest. Foto Kirstin Eliasen 2015. – Church site seen from the west.

†Hjulby kirke
Vindinge Herred
Historisk indledning. Kirken, der blev nedlagt 1555,
kendes fortrinsvis fra en række skriftlige kilder, der
især vedrører præster og anneksforhold samt fra de
arkæologiske undersøgelser, der er foretaget i området
(jf. ndf).
I et åbent brev af 7. jan. 1555 blev Hjulby Sogn lagt
som anneks til Vor Frue Kirke,1 og menigheden skulle
fremover sogne til Vor Frue. Hjulby Kirke blev herefter
nedrevet.2
‘Hjulby folks’ stole omtales jævnligt herefter i kirkeregnskaberne for Nyborg Vor Frue Kirke (s. 837
f.), ligesom de Hjulby Kirke tilhørende ejendomme
opgøres under Nyborg Kirke.3 Således klagede borgmestre og råd i Nyborg 1582 over, at bykirken fortsat
skulle betale regnskabspenge vedrørende den nedrevne
kirke, og kongen gav dem medhold heri.4
Anneksforhold (jf. s. 825 f.) og præster (jf. s. 826).

Hjulby †kirke er lokaliseret øst-sydøst for den
eksisterende landsby Hjulby i området mellem
jernbanen mellem Nyborg og Odense og motorvejen, og lidt øst for Hjulbyvej (fig. 1 og s. 1328,
fig. 1). Mod syd afgrænses området af Hjulby Sø
og ret udstrakte eng- og mosearealer.
Hvor længe denne bebyggelse er opretholdt,
vides ikke, men den synes i alt fald at have været
nedlagt noget inden begyndelsen af 1600-tallet,
idet der i præsteindberetningen til Ole Worm
angives: »Noch haffuer der weret en liden annexkircke thill Nyborigh wj kaldet Hiulbye kircke,
den laa østen fraa Hiulbye paa marcken, denn
loed kongh Christian affbryde, der hand restau-
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reret slottet, och loed sette disße huelffuinger
heromkring. Men for:ne Hiulbyes folk søger nu
thill Nyborigs kircke«.5
Arkæologiske undersøgelser. I umiddelbar nærhed af kirketomten har Odense Bys Museer ad
flere omgange foretaget arkæologiske undersøgelser, hvorved man har fremdraget bebyggelsesog værkstedsspor fra såvel den yngre jernalder
som vikingetid og tidlig middelalder, herunder
fra 1000-1100-tallet en gård, der registreredes i
mindst tre faser.6
	Der er i området fundet teglsten og skeletdele ved pløjning. 1908 registrerede C. M. Smidt
nogle løsfundne mursten og stedfæstede kirkens
placering.7 Da pløjningen af området fortsatte, og
der igen 1967 sås oppløjede sten og skeletdele,
foresloges en fredning af området.8 På et område
på ca. 60×60 m blev der 1972 tinglyst fredning,9
og en meget stor del af ovenstående areal blev
i 2004 indstillet som kulturarvsareal af national
betydning.10
I 1991 foretog Skov- og Naturstyrelsen en sondering, og i 1997 gennemførte Odense Bys Museer en lille arkæologisk undersøgelse, hvorved
kirkegården og kirkebygningen blev nærmere lokaliseret (fig. 2).11 Fire søgegrøfter, lagt i korsform,
blev gravet fra et område uden for kirkegården,
ind over denne og til fundamenterne for kirken
blev påtruffet. Der blev ikke gravet inde i kirken,
og fundamenterne blev heller ikke undersøgt. På
grundlag af søgegrøfternes udsagn anslås antallet
af begravelser ved kirken at ligge mellem 2000
og 4500. Nogle få grave blev udgravet for at få en
vurdering af skeletternes bevaringstilstand.
	Det konstateredes, at kirkegården, som målte
ca. 42×44 m, havde været afgrænset ved relativt
spidsbundede, dog ikke helt v-formede, 105-110
cm dybe skelgrøfter. Der fandtes ikke spor af stolper eller andet, der kunne antyde, at grøfterne
havde haft anden fremtoning end åbentstående
grøfter. Opfyldningen bestod hovedsagelig af grå
muld iblandet en smule trækul. I fylden fandtes
et enkelt skår af østersøkeramik, ingen tegl, men
i betragtning af grøfternes ringe omfang er det
ikke tilstrækkeligt til at fastslå en tidlig opfyldning.
I den nord-sydgående søgegrøft 1 registreredes
skibets nordøsthjørne, i grøft 2 korets østmur, i

grøft 3 korets sydøsthjørne og i grøft 4 skibets
vestmur (fig. 2).
Kirkebygningens længde kan således fastsættes til
ca. 22 m. Er iagttagelsen i grøft 1 rigtig, bestod
bygningen af et ca. 17 m langt skib og et smallere kvadratisk kor, der så skulle måle ca. 5×5 m.
Skibets sydmur er ikke registreret, men skibets
bredde antages ud fra ovenstående at have været
ca. 7 m.
Fundamenterne var overvejende af kampesten, op til 80 cm, som var delvis oppløjet, og
med en vis mængde flint. Der blev ikke fundet
afretningslag i forbindelse med fundamenterne.
De oppløjede fundamentsten antyder, at der ikke
kan forventes at være bevarede gulvlag inde i kirken, da disse må være afgravet.
	Der blev ved undersøgelsen fundet stumper
af tagsten af munke-/nonnetypen og en smu
le teglbrokker. Udgraveren omtaler understrygningsmørtel i tilknytning til munke- nonnetagstenene, hvilket dog ikke forekommer ret sandsynligt,
da disse sædvanligvis ikke blev understrøget.
Ved samme arkæologiske undersøgelse blev der
fundet enkelte genstande samt nogle mønter. Der
er endvidere såvel ved pløjning som med metaldetektor igennem adskillige år fundet både en hel
del fortrinsvis middelalderlige men også eftermiddelalderlige mønter.12 Ligeledes er der med
metaldetektor fundet enkelte genstande, herunder et skrinbeslag (NM inv.nr. D12/1998).13
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og rekonstruktion ved Eskil Arentoft 1997, Odense Bys Museer. – Situation plan.
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†HJULBY CHURCH

The church, which was closed down in 1555, is
known chiefly from a number of written sources
which mainly concern priests and annexation
status, and from the archaeological investigations
that have been conducted in the area (cf. below).
In an open letter of 7 January 1555 Hjulby
Parish was annexed to the Church of Our Lady,
and Hjulby Church was then demolished.
Hjulby †Church has been localized eastsouth-east of the existing village of Hjulby in
the area between the railway between Nyborg
and Odense and the motorway, and slightly east
of Hjulbyvej (p. 1328, fig. 1). Towards the south
the area is demarcated by the lake Hjulby Sø and
very extensive meadow and bog areas.
How long this built-up area was maintained
we do not know, but it seems at all events to have
been closed down some time before the beginning of the 1600s.
In the immediate vicinity of the church site,
archaeological investigations have been conducted which have revealed traces of buildings and
workshops from the Late Iron Age as well as the

Viking Age and the Early Post-Viking Middle
Ages. In 1908 C.M. Smidt registered some stray
bricks and established the location of the church,
and in 1997 the Odense City Museums conducted a small archaeological investigation which
localized the churchyard and the church building more precisely (fig. 2). On the basis of the
evidence from the sondage trenches the number
of burials at the church is estimated to have been
between 2000 and 4500.
It was established that the churchyard, which
measured c. 42 × 44 m, had been demarcated by
boundary ditches.
The church building appears to have consisted of
a nave c. 17 m long and c. 7 m wide. and a narrower square chancel that measured c. 5 × 5 m.
The foundations were mainly of fieldstone, and
brick fragments and roofing tiles of the convex/
concave ‘monk and nun’ type that have been
found may indicate that the church was at least
partly built in brick and roofed with tiles.
In the same archaeological investigation a few
objects as well as some coins were found.
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Fig. 1. Koret set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel looking east.

RUDKØBING kirke
noter s. 1473

HISTORISK INDLEDNING. Byen, der ligger
midt på vestsiden af Langeland, er øens købstad
og opstået dér, hvor overfarten fra Fyn og Tåsinge var lettest. Navnet optræder fra slutningen af
1200-tallet i formen »Rutkiøbing«, der er afledt
af olddansk ruth, som betyder rydning af skov, og
køping, handelsplads.1
Byen synes opstået som handelsplads i 1100-tallet og kan have opnået status af købstad endnu i
første halvdel af 1200-tallet (jf. ndf.). Den nuværende kirke, der er ombygget til en teglstenskirke
hen imod midten af 1200-tallet, indeholder i vestre del rester af en ældre (†)kampestenskirke (jf. s.

Danmarks Kirker, Svendborg

1366). Det er tænkeligt, at Rudkøbing i 1100-tallet har været en større landsby med sejlende bønder, som så har udviklet sig til en handelsplads.2
Fra anløbsbroen førte en vej ind i landet, og omkring denne vej (Brogade) er torvepladsen (Torvet) opstået. Tæt herved byggede man den første
kirke, men hvornår området blev et selvstændigt
sogn, ved vi ikke.
Rudkøbing omgives af to gamle landsogne,
Simmerbølle mod nord og Skrøbelev mod øst og
syd (begge i Langelands Nørre Hrd.). Kirken har
måske til en begyndelse hørt til et af de to sogne,
hvis kirke således har været dens moderkirke.
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Fig. 2. Prospekt af Rudkøbing set fra nordøst.Yderst til højre ses Strynø. Farvelagt tegning af Søren L. Lange 1820.
I NM. – View of Rudkøbing from the north east. Far right: Strynø.

Den lille ø, Siø, mellem Langeland og Tåsinge
hørte i hvert fald i 1500-tallet til købstadssognet.3
Byens købstadsprivilegier blev bekræftet 1287,
1296 og 1355 – ikke af den danske konge, men
af de sønderjyske (slesvigske) hertuger.4 Ved Valdemar Sejrs død 1241 arvede nemlig sønnen Abel
Langeland sammen med hertugdømmet Sønderjylland, og øen forblev herefter med enkelte
afbrydelser i Abels slægt indtil 1358.5 Den ældst
kendte bekræftelse af byens rettigheder, fra 1287,
er udstedt af hertug Valdemar IV Eriksen, der i et
dokument, udfærdiget på Tranekær, forbød alle
fremmede, som kom til Langeland, at ‘forurette
Rudkøbings borgere ved køb eller salg eller at ændre deres friheder’.6 Byens privilegier blev 1296
tilsvarende stadfæstet af Erik Eriksen Langeben,

‘herre til Langeland’, der udtrykkeligt henviste til
privilegier i sin far, Erik Abelsens tid (†1272), og
sin farbror, Abel Abelsens tid.7 To generationer senere, 1355, tog hertug Valdemar V på samme måde
byen under sin beskyttelse; men nu skete det med
den formulering, at indbyggerne skulle nyde de
rettigheder, som de havde haft i hans forfædres
tid – ‘såvel som i kong Valdemars tid’.8 Den sidste
skrivemåde kan henvise til Abelslægtens forfader,
Valdemar Sejr (konge 1202-41), men der kan også
blot være tale om en almindelig henvisning til
‘gamle dage’ uden nærmere præcisering.9
Den lille by med det begrænsede opland spillede kun en beskeden rolle i middelalderen, og
der er bortset fra rester af en teglovn, fundet i
Brogade, og selve kirken, ikke bevaret bygninger
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fra middelalderen. Et forslag om, at byen ligesom
Svendborg, Faaborg og Assens allerede i middelalderen skulle have været befæstet og omgivet af
volde og grave, har ikke kunnet bekræftes ved
arkæologiske undersøgelser.10 Som det var tilfældet med andre købstæder havde borgerne – trods
deres privilegier – svært ved at få de omkringboende bønder til at lade deres handel gå over
byen. De sejlende og handlende bønder benyttede i stedet ulovlige havne, Lohals, Bagenkop og
Spodsbjerg, og drev i 15-1600-tallet en betydelig
handel med bl.a. heste, som opkøbtes i Skåne og
udførtes til Tyskland.
Om byens og kirkens vilkår i årtierne efter reformationen vidner jordebogen for Langelands
Nørre Hrd. 1576. Kirken havde ingen fast ejen-
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dom (landgilde eller jord), og dens faste årlige
indtægter bestod alene i borgernes korntiende af
deres avl (på bymarkerne) og den tiende, som de
to bønder på Siø betalte. Og disse tiender kunne
knap nok dække udgifterne til ‘vin, brød og lys’.
Kirken var forfalden, og borgerne så forarmede,
at de ikke selv kunne hjælpe den ‘til rette’.11
Rudkøbing blev ramt af ødelæggende brande
1580 og 1610. Efter nogle år med relativ velstand
fulgte krige og besættelser. Særligt hård var Svenskekrigen, da Karl Gustav gik i land 1658, og både
land og by oplevede forarmelse og hungersnød.
Nedgangstiden og en tilbagegang i befolkningstallet varede ved ‘i den fattige og ringe by’ (byfoged
Claus Berthelsens udtryk 1699) til ind i 1700-tallet. Endnu 1769 udgjorde befolkningen kun 814

Fig. 3. Prospekt af Rudkøbing fra Peder Hansen Resens Atlas Danicus, 1677. Udsnit med kirken og dens omgivelser. 1. Kirken. 2. Skolen. 3. Rådhuset. 4. Brogade. 5. Torvet. 6. Østergade. 7. Ramsherred. 8. Sladdergade (nu Sidsel
Bagersgade). 9. Piledamsgade (nu Nørregade). 10. Piledam. 11. Torvegade (nu Grønnegade). 12. Vinkældergade.
Bebyggelsens udstrækning er korrekt angivet, men husene er blot signaturer. – View of Rudkøbing in Peder Hansen
Resen’s Atlas Danicus, 1677. Detail with the church and its surroundings. 1. Church. 2. School. 3.Town Hall. 4. Brogade. 5.
Square. 6. Østergade. 7. Ramsherred. 8. Sladdergade (now Sidsel Bagersgade). 9. Piledamsgade (now Nørregade). 10. Piledam.
11.Torvegade (now Grønnegade). 12.Vinkældergade.The built-up area is correctly shown, but the buildings are only shown as
map symbols.
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personer, som dog 1801 var steget til 1141. En
egentlig havn blev anlagt 1822. Indtil da lagde skibene til ved skibsbroen, mens de om vinteren blev
opankret i Lindelse Nor godt 5 km syd for byen.
Den langvarige stagnation i handel og indbyggertal kan til dels aflæses i kirkens bygningshistorie. Kirken blev o. 1500 udvidet med en korsarm
(‘den nye kirke’, jf. s. 1384), men ellers undergik
bygningen ikke større ændringer. Skibet beholdt
sit træloft, og først 1621 fik købstaden et kirketårn,
der – meget sigende – opførtes for penge, som var
afkrævet de rige landsogne, for at rudkøbingerne
kunne reparere deres forfaldne kirke (se s. 1387).
Inventarets hovedstykker, en *renæssancealtertavle, nu i Langelands Museum, prædikestolen og et
†korgitter, blev anskaffet i årene 1608-12.
Kirkeregnskaberne, der er bevaret siden 1682,
vidner om byens og kirkens nære kontakt med
Lübeck endnu i 1700-tallet. I hansestaden indkøbtes byggematerialer, mursten, tagsten og bly;
lysekronerne blev sendt til reparation her (s. 1452
f.), og i Lübeck lod man også 1711 fremstille en

ny vejrfløj, efter at ‘den gamle hane’ var blevet
bragt hertil (s. 1404).
Af middelalderlige †alterstiftelser kendes kun et
såkaldt ‘Kalente-alter’, der nævnes på reforma
tionstiden, da det ejede fire gårde.12 Sidealteret må
have været knyttet til et præstegilde (et kalente,
konvent) for præsterne på Langeland. Alterets værnehelgen er ikke oplyst, lige så lidt som navnet på
kirkens helgen. Fra katolsk tid kendes navnene på
en række præster i den senere middelalder.13 Den
ældst kendte er Henning, som nævnes 1476.14
Patronatsretten over kirken har i senmiddelalderen efter alt at dømme tilhørt kongen, sådan
som det var tilfældet efter reformationen. Kirkeværgernes regnskab blev i 1500-tallet revideret
af den kongelige lensmand på Tranekær.15 Efter
enevælden blev regnskabet revideret af stiftsøvrigheden, dvs. biskop og stiftsamtmand, der da
omtaltes som ‘kirkens patroner’.15
Anneksforhold. Skrøbelev var i det mindste siden
1400-tallet og indtil 1894 anneks til købstaden.
Rudkøbing udgør siden 1990 ét pastorat sammen

Fig. 4. Kort over Rudkøbing 1859. 1:10.000. Trap, 1. udg. – Map of Rudkøbing, 1859.
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Fig. 5. Kort over Rudkøbing 1899. 1:10.000. Trap, 3. udg. – Map of Rudkøbing, 1899.

med Simmerbølle, og fra 1974 er præsten i Strynø
Sogn (Sunds Hrd.) kapellan i købstadssognet.
Strynø hørte i middelalderen under sognepræsten
i Rudkøbing, indtil øen 1587 fik egen præst.
Gudstjenesteskikke m.m. Latinskoleelevernes kor
sang var i 16-1700-tallet ikke blot en pligt, mens
også en ret, fordi skolen fik betaling derfor. Dette
kunne give stridigheder med organisten. 1732
bestemtes det, at den af drengene, der sang bedst,
altid skulle stå ‘på orglet’ og synge, så organisten
kunne rette sig efter ham, mens rektor og de øvrige disciple sang i koret. Organisten måtte ikke
spille til barnedåb og bryllupper, med mindre
drengene også blev engageret; modsat måtte rektor ikke levere musik i koret, uden at organisten
også spillede.16
Byens fattiglemmer havde i 1700-tallet pligt
til at deltage i gudstjenesten, og vægterne skulle

1723 påse, at alle, der modtog bistand, passede
deres kirkegang.17 Efter fattiglovens bestemmelse
var stolestaderne i korsarmen forsynet med klapper, hvor ‘fattige kvinder’ fik anvist plads (jf. s.
1438). Det blev i 1700-tallet flere gange indskærpet, at alle var pligtige til at betale for et stolestade, der var en meget vigtig del af kirkens indtægter (jf. s. 1436). 1771 blev det ved revisionen
af regnskabet bemærket, at de, der ikke lejede et
stade, efter reglementet skulle betale kirkeskat.15
Under Englandskrigene var allierede spanske
tropper en tid indkvarteret i kirken. I november
1808 betaltes en mand for at rengøre kirken, efter
at soldaterne igen var draget bort. Den følgende
måned blev der oplagt nogle tagsten, fordi de
gamle var blevet ‘ruineret af spaniolerne’.18
Byens historiker,P. Rasmussen,fortæller,at man
ge borgere 1716-39 blev idømt bøder for at udebli-
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ve på bededagene. I hans egen tid (1840’erne) stod
‘kirkerne næsten tomme under gudstjenesten’.19
Majning. 1777 fandt revisionen, at pyntning af
kirken med bøgeløv til pinse for fremtiden kunne spares, da den ikke var ‘til nogen nytte eller
prydelse’ og i øvrigt var afskaffet andre steder.15
Klokkeringningsskikke (jf. s. 1457 f.). I 1870’erne
ringede klokkeren med Tolvklokken (Mellemklokken) kl. 12 og 19, og med Tiklokken kl. 8,
10, 14 og 17. Nattevægteren ringede med Stormklokken kl. 22, når han gik på vagt, og igen om
morgenen kl. 4 (om vinteren dog kl. 5).20
Byens kirkegård, der er indviet 1812, ligger i den
søndre udkant (s. 1513). Den afløste en ældre †kirkegård omkring kirken. Metodisterne opførte
1896 en kirke ved Reberbanen, †Skt. Peters Kirke,
som blev nedrevet 1982 (s. 1521). Den romersk
katolske kirke, Skt. Bendts Kapel, er 1925 indrettet
i et ældre hus i Brogade (s. 1493).

kirkens omgivelser og
†kirkegård
BELIGGENHED. Kirken, der indtil 1812 var
omgivet af en †kirkegård, ligger nord for byens
hovedgade, Brogade, der fra havnen (skibsbroen)
fører op til Torvet og fortsætter i Østergade. Bygningen er rejst tæt ved torvepladsen, og kirken
har – også før tårnet kom til – raget op over byens tage og kunnet ses fra havet. På torvet når
terrænet en højde af 11 m over havet, omkring
kirken skråner det dels lidt mod nord, dels mod
vest ned mod havnen, der i middelalderen har
ligget kun godt 100 m fra kirken.
På et stik i Resens Atlas o. 1670 (fig. 3) var
området uden for kirkegården endnu stort set
ubebygget, bortset fra en lille gård ved Gåsetorvet sydvest for kirkegården og †latinskolen
med endnu et par huse i Smedegade nord for
kirkegården. I de følgende årtier blev der bygget

Fig. 6. Smedegade, den søndre husrække set fra nord med kirken i baggrunden. Tryk efter opmåling og tegning af
Jens Dall 1943. I NM. – Smedegade, southern row of houses seen from the north with the church in the background.
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Fig. 7. Kirken og kirkepladsen set fra nordvest ved indkørslen fra Smedegade. Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Church and church square seen from the north west on the way in from Smedegade.
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Fig. 8. Bebyggelsen omkring kirken, området nord for tårnet set mod øst. Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Built-up area around the church; the area north of the tower, looking east.

omkring kirkegården, så der ved optegnelsen af
en brandtaksation 1761 var husrækker både mod
nord og øst og klynger af småhuse i Brogade. Og
nede ved stranden udfyldtes i løbet af 1700-tallet også østsiden af Ramsherred med lejeboder.
Byens centrum, torvet sydøst for kirkegården, var

oprindelig blot en langstrakt udvidelse af hovedstrøget Brogade-Østergade med rådhuset stående
på det højeste sted. Rådhuset vendte i ældre tid
bagsiden i nord ind mod kirkegården og forsiden
ud mod Brogade.Ved opførelsen af et nyt rådhus
1791 blev bygningen drejet og orienteret med
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Fig. 9. Kirkens sydside og kirkepladsen set mod øst før restaureringen 1895-97. Foto i NM. – South side of church
and church square looking east before the restoration, 1895-97.

facaden i øst mod Torvet, hvorved den nuværende, sluttede torveplads opstod.21
Området omkring kirken, nu Kirkepladsen, er
ligesom i kirkegårdens tid tilgængelig fra fire sider. Dog er kun indkørslen i syd, fra Brogade,
markeret som en egentlig indgang, der er udført
i forbindelse med pladsens regulering 1940. Det
er en køreport flankeret af to låger, som er lukket
af smedejernsgitterfløje mellem lave granitpiller,
afsluttet med en pyramide. En smal gade, Kirkestræde, leder ind til kirkepladsen fra Gåsetorvet i
vest, der er en lille trekantet plads foran apoteket,
fysikeren H. C. Ørsteds fødested.
Fra Smedegade i nord er der siden 1940 igen
fri adgang for kørende trafik. Tidligere var indkørslen spærret af en kampestensmur med granitpiller og terrænet hævet en halv meter (jf. fig.

10). Endelig er der i sydøst adgang fra Grønnegade og Torvet gennem en lille passage, der går
norden om det tidligere rådhus (jf. ndf.).
Afgrænsningen af kirkens område udgøres af den
omgivende, uensartede bebyggelse. I syd langs Brogade og i forlængelse af rådhuset rejser byens tidligere arresthus sig. Mod sydvest er der en klynge
tæt sammenbyggede småhuse fra 1800-tallet, de
fleste i gulkalket bindingsværk og med den katolske kirkes lille klokkestabel på hjørnet (fig. 11).
I skellet mod vest ligger byens tidligere borgerskole, opført 1835 og 1846, der fungerede indtil
1956 og en tid også var politistation. Det er et
stort 12 fag langt hus i to etager med halvvalm
og klassicistisk gesims. Mod nord og øst omkranses kirken af baggårde og haver til husrækkerne
langs Smedegade og Grønnegade, små huse, der
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Fig. 10. Kirken og kirkepladsen set fra Smedegade i begyndelsen af 1900-tallet. Postkort i
Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. – Church and church square seen from Smedegade at the beginning
of the 1900s.
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Fig. 11. Bebyggelsen sydvest for kirkepladsen. Foto Chr. Traberg 1937. I Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. – Built-up
area south west of the church square.

tilsammen tæller 10 matrikler. Den brogede kædebebyggelse med sorttjærede plankeværker, der
veksler med små gulkalkede udhuse (fig. 8), fik
1953 arkitekt Marinus Andersen til at tale om
en hel ‘Dragørstemning’.22 En asfalteret vej med
brolagte fortove forbinder søndre og nordre
indgang. Der er græsplæner syd for kirken og i
pladsens sydvestre hjørne anlagt 1940. Området
umiddelbart rundt om kirken har forskelligartet
brolægning. På plænen syd for kirken er plantet
en amerikansk eg og 1980 opstillet en bronzefigur
(jf. fig. 28) forestillende en lille pige, Annette, der
er udført af billedhuggeren Keld Moseholm Jørgensen og skænket af Albani Fonden.
†KIRKEGÅRDEN23 omkring kirken udgjorde
ved nedlæggelsen 1812 en uregelmæssig firkant,
kortest i vestsiden. Den strakte sig i 1600-tallet helt ud til Smedegade og Grønnegade mod
nord og øst, mens den mod vest nåede ind på den

grund, hvor nu borgerskolen ligger; her fandt
man menneskeknogler i 1945.24 Mod syd nåede
skellet frem til en linje, som flugtede med nordsiden af arresthuset.
Arealets størrelse er opregnet i regnskabsbogen
1720,15 da kirkegårdens sider måltes til 84 alen i
syd og 82 i nord, mens den i øst var 75 alen lang
og i vest 66 alen.25 De angivne mål viser, at der da
var afgivet kirkegårdsjord til de nytilkomne huse
langs gaderne i nord og øst.
Hegnene bestod i 16-1700-tallet af forskellige
og blandede materialer: stengærder, teglstensmure og
– over lange stræk – plankeværker, der idelig blæste om kuld og måtte rejses igen. Fra det sydøstre
hjørne og et stykke vestover stødte kirkegården
som nævnt op til nordsiden af †rådhuset og en
lille våning, der lå vest herfor.Videre frem til det
sydvestre hjørne var der en teglhængt mur, som i
midten indeholdt kirkegårdens hovedindgang (se
ndf.). Murermester Hans Hansen betaltes 1709
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for at reparere muren fra porten og østover ‘hen
til rådhuset og lægge nye tagsten på’.15 Og igen
1723 beordrede provsten og byfogeden, at den
forfaldne ‘kirkemur ved den søndre side’ blev
omsat og belagt med tag.15 I vest var der først et
stengærde og så et plankeværk,15 og mod nord og
øst dels stendiger, dels plankeværker, som stødte
op imod småhusenes baggårde.
Det brogede billede med forskelligartet indhegning fremgår af en aftale, som tallotterikollektør Rasmus Møller 1781 indgik med de kirkelige
myndigheder. Hans gårdsrum i Grønnegade, ud
mod kirkegården, var da afgrænset med en solid,
7¾ alen lang kampestensmur, som han ønskede at
udskifte med et plankeværk. Hermed kunne han
inddrage den plads som muren optog. Ønsket
blev anbefalet af byfogeden med den begrundelse, at nabogrundene allerede havde plankeværker, og med Møllers tilbud ville kirken slippe
for vedligeholdelse af kampestensmuren. Plankeværket skulle være 3¼ alen (2 m) højt, og der
måtte ikke være direkte adgang til kirkegården
eller graves render under plankeværket til vand
og andre ‘urenligheder’.26
Indgangene, en i hver side, omtales i 16- 1700tallet almindeligvis som ‘ristene’ efter de †jernriste (i trærammer), der lå i bunden af dem, og
som årligt måtte renses for skarn. To mænd betaltes således 1694 for at optage alle fire riste og
rense gruberne under dem, så ‘svin og får ikke
skulle komme ind’.15 Hovedindgangen i syd fra
Brogade var 1723 en tømret, tagafdækket port,
der blev strøget med ‘brunrødt’.15 Den blev senere afløst af en muret portal, i hvert fald tales
der 1780 om ‘muren over kirkegårdsporten’.27
De øvrige indgange og låger, fra Kirkestræde,
Smedegade og Torvet (‘risten ved rådhuset’), var
alle af træ.
Som i andre købstæder var kirkegården præget af trafik, leg og uro. Den var en let genvej
fra torvet til skolen; mellem Brogade og Smedegade var der lagt en egentlig †stenbro.15 1626
blev det påbudt, at svin og kvæg, der blev indfanget på kirkegården, skulle sælges, og pengene
gives til de fattige.27 Gang på gang blev det indskærpet, at borgerne ikke efterlod deres affald
på kirkegården, ja, 1769 fik de omkringboende

endog en skriftlig påmindelse.28 1730 blev der
ved kirken opstillet en †gabestok til afstraffelse af
folk, der havde haft lemfældig omgang med ild
og lys.29
Inddeling og takster for begravelse. Forordninger
1624 og 1683 skelnede imellem jord på de ‘hæderligste steder’, dvs. omkring kirken og ‘kapellet’
(korsarmen), og ‘andre steder’, hvor der betaltes
det halve. Fattigfolk kunne få en grav nord for
sakristiet kvit og frit.27 ‘De fattiges jord’ i kirkegårdens nordøstre hjørne var i 1700-tallet et fast
udtryk i regnskabsbogen, og endnu i 1805 talte
man om ‘urtegården’ (se ndf.), ‘første klasses jord’
og ‘fattig-pladsen’.26
Gravskikke. De aflange jordtuer, der lå frit
imellem hinanden, blev i 1700-tallet passet ved
en stadig tilførsel af jord og ‘opklapning’, så tuen
fremtrådte med stejle sider. Da mange foretrak
at blive begravet tæt op ad kirken, gerne ved
sydsiden, strakte jordsmonnet sig efterhånden 2
alen op ad kirkemuren. Ifølge en indberetning
1781 havde man dertil den skik at strø sand på
gravene, ikke blot årligt, men ‘næsten ugentligt’,
hvad der yderligere bidrog til, at terrænet voksede.30
Den nævnte urtegård var oprettet af apoteker
Gottfried Christopher Becker 1727 og udgjorde
et indhegnet jordstykke øst for korsarmen. Apotekeren tilbød for egen regning at lade indrette
en ‘sirlig, såkaldt kirke-urtegård’ på en lille plads
nord for kirken, hvor der længe ikke var foretaget begravelser. Den ene halvdel af pladsen skulle
bruges til familiebegravelse, mens den anden
skulle komme kirken til gode, ved at folk ‘af lige
stand og vilkår’ (som han selv) kunne begraves
her for en særlig (høj) takst.31 ‘Urtehaven’, som
den også kaldtes, var først omgivet af et plankeværk, senere af et stakit med en aflåselig dør. 1773
var stakittet malet sort med hvide lister.28 Den
sidste begravelse blev foretaget 1812, men stedet
opretholdtes længe herefter, og endnu 1845 betaltes en mand for at planere og grave i ‘urtehaven på den gamle kirkegård’.32 I dag er det grusbelagte areal indhegnet af et jerngelænder, der
opsattes 1883.33 – Udtrykket ‘den nye urtegård’,
der optræder 1799,15 kan referere til endnu en
indhegnet gravplads på kirkegården.
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Fig. 12. Kirken og dens omgivelser 1988. 1:2.000. Den indtegnede, stiplede linje angiver den omtrentlige grænse
for den gamle †kirkegård ved nedlæggelsen 1812 (s. 1359). Efter kort i Historiske huse og gårde i Rudkøbing, 1988.
Efterbearbejdet af Mogens Vedsø 2016. – The church and its surroundings, 1988. The drawn-in broken line indicates the
approximate boundary of the old †churchyard at the time of its closure in 1812.

BYGNINGER OMKRING KIRKEN. Det tidligere rådhus østligst ved kirkegårdens sydside er
opført 1843 som en nyklassicistisk bygning efter
tegninger af arkitekt og kgl. bygningsinspektør
Jørgen Hansen Koch. Huset er 2012 overtaget
af menighedsrådet og under indretning som sog
negård. – De forudgående †rådhusbygninger, der
siden 1500-tallet har afløst hinanden, har efter alt
at dømme ligget på samme sted i Brogade. Rådhuset brændte 1580 og et nyt rejstes inden 1626,
men blev ‘ruineret’ af svenskerne 1659. Den følgende bygning, der bestod af 12 fag bindingsværk
i to etager (jf. fig. 3), afløstes 1791 af et grund-

muret hus, som var tegnet af byfogeden Steffen
Jørgensen. Det var som nævnt orienteret mod
torvet og var et klassicistisk hus med høj kælder
til arrest; rådstuen var i stueetagen. To sidehuse af
bindingsværk var indrettet dels til sprøjtehus, dels
til fangevogterens bolig.34
Byens tidligere arresthus og arrestforvarerbolig
mod Brogade er en høj, noget dominerende klassicerende bygning, der er opført 1882 af arkitekt
Carl Lendorf.
†Latinskole. De to småhuse, Smedegade 7 og 9,
øst for indkørslen til Kirkepladsen, ligger på samme sted som byens gamle latinskole, der havde til
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huse her i hvert fald fra begyndelsen af 1600-tallet.35 Efter institutionens nedlæggelse 1739 rummede bygningerne en ‘dansk’ skole under navnet
‘Christendomsskolen’; undervisningen videreførtes fra 1835 i den ovennævnte borgerskole, den
lange længe vest for kirken.
Latinskolen rakte som institution tilbage til reformationstiden, da skolevæsnet i Danmark blev
nyordnet ved Kirkeordinansen 1537. Første vidnesbyrd om skolens eksistens er fra 1539, da det
bestemtes, at skolemesteren, rektor, tillige skulle
være degn i Tullebølle.36 Efter byens brand 1580
fik han sammen med sognepræsten og kapellanen anvist kronens part af tienden i Skrøbelev
Sogn.37 Skolen sagdes 1690 at være en gammel
‘træbygning’ på 10 fag, som holdtes ved lige for
kirkens midler og var opført 1618 af enken Margrethe Torkildsdatter (jf. †epitafium nr. 2).38 Det
må være det hus, der er afsat på stikket i Resens Atlas (fig. 3). Den lille bygning, der rummede både skolestue og bolig for skolemesteren,
blev ombygget og nybygget flere gange før og
efter, at den 1739 overgik til at være almindelig
skole. Det vestre hus, Smedegade 9, som 1847 er
overgået til privat eje, er i dag en lille gulkalket
bindingsværkslænge på seks fag med tegltag og
halvvalm.39
Rektor var som oftest tillige kirkens kapellan,
mens de ældste elever var løbedegne i de nærliggende landsogne, Skrøbelev, Simmerbølle, Longelse og Fuglsbølle. Dertil deltog drengene med
sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger
(jf. s. 1353).

FRA KIRKEGÅRD TIL KIRKEPLADS. Efter
begravelsernes ophør 1812 var gravene endnu
markeret en tid. 1819 holdtes der auktion over
gravsten på kirkegården, hvad der blev bekendtgjort af en trommeslager.15 Inden 1836 var de
sidste gravsten og monumenter forsvundet fra
‘den indenbys kirkegård’.32
Området omkring kirken blev herefter en almindelig offentlig plads, der benyttedes som legeplads af ungdommen også uden for skoletiden.
Kirkeinspektionen måtte 1838 forbyde ‘drenge
og karle’ at bruge den gamle kirkegård som ‘lege- og tumleplads’, en uorden, der især foregik
i helligdagene og bestod i ‘stenkast, boldspil og
deslige’. Husbonder og håndværksmestre skulle
hver især advare deres undergivne.32 1840 bad en
pumpemager om at måtte bruge noget af arealet
som arbejdsplads.26 – 1826 opførte man på den
tidligere kirkegård (uvist hvor) et †sprøjtehus til
byens brandredskaber,26 og 1879 fremlagdes et
forslag til indretning af en vognport til ligvognen
mellem korsarmen og sakristiet, hvad der dog
ikke blev til noget.26
Mod Brogade i syd opsattes 1830 en tømret
†port, som tidligere havde været opstillet på den
nye udenbys kirkegård.26 1901 nedrev man østre
halvdel af et lille gadehus i samme gade for at lette
adgangen til kirkepladsen.40 I nord blev terrænet
mellem kirken og skolen 1847 hævet og stampet
med ler og grus,32 og i åbningen mod Smedegade
opsattes en lav kampestensmur med fire granitpiller (jf. fig. 10). Denne mur er som nævnt fjernet
ved pladsens seneste regulering 1940.
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Fig. 13. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.

bygning
OVERSIGT. Kirken er en romansk-senromansk bygning af tegl med kor og skib i ét. Den vestre del af
denne langhusbygning, skibet, indeholder forneden
rester af en ældre (†)kirke af kampesten formentlig fra
sidste del af 1100-tallet, hvis †kor er nedrevet i forbindelse med bygningens omdannelse til et langhus ved
midten af 1200-tallet. Et sakristi ved korets nordside
er opført samtidig med det nye korafsnit. Ombygningen i 1200-tallet blev indledt i øst med koret, der fik
hvælv fra første færd ligesom også sakristiet. Herefter
fulgte nybygningen af skibet, der til gengæld aldrig fik
hvælv. Gavltrekanterne i henholdsvis øst og vest har
forskelligartede blændinger, der er med til at fastlægge
rækkefølgen i byggeriet.

Til skibets nordside er o. 1500 føjet en korsarm
(kaldet ‘nye kirke’), over hvis nordvestre hjørne der
1621 er rejst et tårn med renæssancespir. Et senmiddelalderligt †våbenhus foran skibets †syddør blev nedrevet 1837, da hovedindgangen henlagdes til kirkens
vestende. En lille †tilbygning af ukendt alder foran
(†)præstedøren i korets sydside har muligvis været et
våbenhus for præsten. Ved korets nordside, mellem
sakristi og korsarm, lå der 1707-1815 et mindre †gravkapel. Skibet beholdt sit flade †bjælkeloft indtil 1696,
da det afløstes af et tøndehvælv af træ.
Kirken blev istandsat af murermester Hans Jacob
Dahr 1780-81 og af arkitekt Niels Sigfred Nebelong
1837. I dag fremtræder den i hovedtrækkene i den
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skikkelse, som den fik ved arkitekt Hector Estrups
omfattende restaurering 1895-97. Herunder blev vinduerne ændret, og puds og hvidtekalk banket af væggene, så kirkerummet stod med røde munkesten. Ved
den seneste større istandsættelse 1956 ved arkitekt
Marinus Andersen blev væggene igen hvidtet.
På grund af terrænets gradvise stigning på den omgivende †kirkegård ( jf. s. 1360) lå kirkegulvet 1837 en
alen under kirkegårdens overflade, hvorfor der blev
foretaget en afgravning af jordlagene.41
Kirkens orientering (målt i langhusets midtakse) har
nogen afvigelse mod syd.
TIDLIGERE OPFATTELSER AF KIRKEN. Den
lille købstadskirke har ikke i synderlig grad påkaldt sig
arkitekturhistorikernes interesse; bygningen har kun
været behandlet af lokale historikere og i korte beskrivelser i Trap Danmark. Den grundigste fremstilling er
Chr. Kiilsgaards afsnit (fra 1955) i hans firebinds købstadshistorie 1949-74.42
Byskriveren, den lærde prokurator Peder Rasmussen (1790-1865), redegjorde 1849 som den første for
kirken. Hans udsagn har særlig værdi, fordi han har
oplevet bygningen før istandsættelsen i 1837. Kirken
bestod ifølge ham af ‘en meget gammel bygning
(skibet) med forskellige senere tilbygninger’. Den vestre
ende af kirken havde tykke mure, som indtil en højde
af 3 à 4 alen var bygget af ‘større og mindre, runde
eller kantede kampesten’. Koret tillige med sakristiet
var af mursten, og det var ‘meget kendeligt’, at de var
senere tilbygninger, men hvornår de var opført, vidste
man ikke. Kirkens vestre del, mente han, var bygget
allerede i kong Erik Ejegods tid. Det fremgik af en
indskrift med året 1105 på en omsmeltet †klokke, som
var nedtaget 1740 ( jf. †klokke nr. 1, s. 1460). Denne
tidlige datering, der hviler på en meget tvivlsom læsning, vandt lokal tilslutning, en tid også af Chr. Kiilsgaard. – Interessant er det, at Rasmussen opfattede kor
og sakristi som jævngamle, en vurdering, som nu kan
bekræftes. Skibet, mente han fejlagtig, havde stået med
murede hvælv indtil ‘for omtrent 50 år siden’ (o. 1800),
da de afløstes af en træhvælving.43
Arkitekten J. B. Løffler, der 1875-76 sammen med
arkæologen Henry Petersen berejste Langeland (de
såkaldte herredsrejser), leverede en første ‘professionel’ beskrivelse af kirken. Bygningen syntes for ham
at tilhøre ‘det 13. århundredes første halvdel’, idet den
var opført i en ‘sildig romansk stil’ af store røde teglmunkesten ‘i regelmæssigt munkeskifte’. Den havde
oprindelig bestået af ‘en langagtig, firkantet bygning’
med fladt bjælkeloft og ‘uden noget i det ydre særskilt fremtrædende kor’; men indvendig fandtes spor
til, at den ‘ved en tværmur’ havde været delt i en større
vestlig del og en mindre østlig. På begge langsider sås
små tilmurede, rundbuede vinduer og i østre gavl tre
sammenkoblede vinduer. På nordsiden skimtede man

endnu en tilmuret, oprindelig dør med rund afslutning. De to gavle havde begge oprindelige kamtakker, den østre var smykket med rundbuede blændinger,
den vestre med to vandrette, ‘trappeformet’ afsluttede
blændinger. Den bevarede hovedgesims bestod af to
afrundede skifter over et retkantet. Sakristiet og korsarmen var efter hans opfattelse tilføjet ‘i en sildig gotisk
periode’ (o. 1500), da også hovedbygningens bjælkeloft
blev ombyttet med fem fag ‘spidsbuede krydshvælvinger’. Heraf var nu kun de to østre fag, over koret,
bevaret, mens de tre vestre var nedbrudt i nyere tid.
De tre vestre over skibet har dog, som det vil fremgå
ndf., aldrig eksisteret. – Det kan overaske, at Løffler
ikke nævner kampestenspartierne i bygningens vestre
del, måske fordi muren, som han skriver, var overstrøget med en ‘grårød kalkfarve’.44 Løfflers aldrig trykte
beskrivelse blev lagt til grund for kirkens restaurering
i de følgende år;45 og den repræsenterede i mange år
den grundliggende opfattelse af bygningen.
1895 gjorde antikvaren Jacob Kornerup sig også overvejelser om bygningens historie, da han under den
indledte restaurering af korets indre besigtigede fremkomne †kalkmalerier ( jf. s. 1405). I skibets mure sås
rester af ‘en gammel kampestenskirke, som er blevet
halvt nedrevet og forlænget mod øst med et aflangt
firkantet kor af munkesten’. At denne forandring var
foregået o. 1250 fremgik af den tilmurede gruppe af
tre ‘smalle, rundbuede vinduer’ i korgavlen. Korets to
(senere nedtagne) hvælvinger, der havde spidse ‘hovedog skjoldbuer og fine skarpkantede korsbuer’, måtte
efter hans opfattelse derimod være noget yngre end
ydermurene.46
Under den fortsatte restaurering af kirken blev der
1896 gjort flere bygningshistoriske iagttagelser, som blev
målt og tegnet ( jf. fig. 16 og 37), men ikke kom til
offentlighedens kundskab.47 Vigtigst var udhugningen
af to romanske vinduer i skibets sydside, der viser, at
teglstenspartiet her har haft smalle rundbuede åbninger med dobbelte false både ude og inde (østre vindue
er i dag markeret i facaden, men uden at afsløre den
usædvanlige udformning). Oplysningen om vinduerne
giver et afgørende fingerpeg om etaperne i kampestenskirkens ombygning til et langhus af tegl.
Beskrivelsen i Trap Danmark, 4. udgave (1923), hvi
ler hovedsagelig på Løfflers gamle indberetning fra
1875/76, uden at man har kunnet udnytte de iagttagelser, der blev gjort 1896: Skib og kor er ud i ét,
en senromansk murstensbygning ‘med en mere eller
mindre høj kampestensfod’. 5. udgave (1957), forfattet
af Erik Horskjær, tilføjer kun lidt nyt, og der er ikke
gjort brug af Chr. Kiilsgaards indgående beskrivelse, der
var udkommet to år forinden.48 Heri dokumenterede
Kiilsgaard efter arkivstudier, at skibet aldrig blev overhvælvet, ligesom han ved en udgravning 1940 havde
påvist fundamenterne til hele to tilbygninger ved kirkens sydside. Kiilsgaard konkluderede – som allerede

tegninger
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Fig. 14. Grundplan af kirken med forslag til restaurering ved N. S. Nebelong 1836 (s. 1391). 1:300. Øst opad. Tegningen har skitsemæssig karakter. Bygningen er vist med rette vinkler, og der er ikke gjort rede for langmurenes
divergerende forløb. Rødt angiver forslag til ændringer hovedsagelig af murværket. Stolestaderne (med sort) er
tegnet, sådan som de var tænkt efter †våbenhusets nedrivning. I LAFyn. – Ground plan of church with proposals for
restoration by N. S. Nebelong, 1836. East upward.The drawing is sketch-like.The building is shown with right angles and the
diverging courses of the long walls are not shown. Red indicates proposals for changes, mainly in the masonry.The pews (in black)
are drawn as they were intended to be after the demolition of the †porch.
Langelands historiker Vilhelm Lütken49 – at kirken
oprindelig havde været en kampestensbygning fra o.
1100, hvis mure til dels blev stående, da den godt 100
år senere blev ombygget af munkesten og fik et helt nyt
kor.50
TEGNINGSMATERIALE. Vigtigst er den opmåling,
som Hector Estrup 1892 foretog af kirken (fig. 15a-f )
forud for restaureringen i de følgende år. Opmålingerne er udført, mens facaderne endnu stod pudsede,
hvorfor fordelingen af kampesten og munkesten i skibets langmure ikke er helt korrekt gengivet ( jf. ndf. s.

Danmarks Kirker, Svendborg

1379). Også gengivelsen af korets †hvælv er inkonsekvent, idet gjordbuen er tegnet dels med, dels uden
vægpiller. Forslaget til restaureringen fremlagde Estrup
i et tegningssæt 1894 (fig. 36a-e). I hans arkiv findes
foruden de ovennævnte bygningshistoriske registreringer tillige adskillige udkast til vinduer og tegninger
til bl.a. vestportal og dørfløje.
Den ældst bevarede opmåling af kirken er en grundplan af N. S. Nebelong fra 1836 (fig. 14). Fra arkitekt
Jens J. Eckersbergs hånd findes to forslag til istandsættelse (fra 1887 og 1889), som han dog aldrig kom til at
udføre (fig. 34-35).
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Fig. 15a-f. Plan, opstalter og snit. 1:300. Opmålinger af kirken ved Hector Estrup 1892. I kirkens arkiv. a. Plan.
Udhugninger af tilmurede åbninger m.m. er angivet med særlig signatur. – Plan, elevations and sections. Scale drawings
of the church by Hector Estrup, 1892. a. Plan. Carved-out bricked-up openings etc. are indicated by a special symbol.

(†)KAMPESTENSBYGNINGEN
Langhusbygningen rummer som nævnt rester af
en ældre bygning af kampesten, der må have udgjort skibet i en forudgående kirke, hvis †kor er
nedrevet i forbindelse med kirkens udvidelse og
omdannelse til teglstensbygning. Bevaret er i de tre
facader (i nordmuren kun over et kortere stræk)
murpartier af rå og kløvede marksten, der gennemgående når en højde af godt 2 m over jorden,

omkring det sydøstre hjørne dog næsten 4 m (fig.
17). En udragende sten i korsarmen (inden for arkadens østre vange) godtgør, at kampestenene må
have rakt lige så højt i det gamle skibs nordøstre
hjørne. I kirkens vestende (i det nuværende våbenhus, jf. fig. 105) ses kampestenene endnu på plads i
indervæggene, mens den indvendige sten-beklædning er fjernet i kirkens sydvæg. Som det skal omtales nedenfor (s. 1379), har man i 1200-tallet erstattet kampestensmuren med tegl helt fra bunden

(†)Kampestensbygningen · tegninger
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Fig. 15b. Opstalt af vestfacaden. 1:300. Jf. fig. 15a. – Elevation of west facade. Cf. fig. 15a.
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Fig. 15c. Opstalt af sydfacaden. 1:300. Jf. fig. 15a. – Elevation of south facade. Cf. fig. 15a.

tegninger

Fig. 15d. Opstalt af nordfacaden. 1:300. Jf. fig. 15a. – Elevation of north facade. Cf. fig. 15a.
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Fig. 15e. Opstalt af østfacaden. 1:300. Jf. fig. 15a. – Elevation of east facade. Cf. fig. 15a.

tegninger

1371

Fig. 15f. Tværsnit set mod øst og længdesnit set mod nord. 1:300. Jf. fig. 15a. – Cross-section looking east and
longitudinal section looking north. Cf. fig. 15a.
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Fig. 16. Kirkens sydmur, plan og opstalt. 1:200. Opmåling, 18. aug. 1896, med registrering af detaljer og ældre
åbninger foretaget under restaureringen, formentlig af Hector Estrups konduktør J. Nielsen (s. 1364). I Horsens
Museum. – South wall of church, plan and elevation. Scale drawing, 18 August 1896, registering details and older openings
made during the restoration, presumably by Hector Estrup’s clerk of works, J. Nielsen.

over et stræk på ca. 4 m omkring de to dørsteder.
Omkring norddøren ses teglstenspartiet stadig (jf.
fig. 104), i syd har man ved restaureringen 1896
igen beklædt den nedre del af ydermuren med
kampesten af hensyn til facadens helhedsvirkning.
Byggematerialet består af rå og kløvede marksten i store og middelstore formater. I hjørnerne,
hvoraf de vestre er de mest oplysende, er der
brugt store, banede (ikke glathugne) sten, som
danner hjørnekæder.
Stenkirkens bredde har svaret til den nuværende,
og der har altså været tale om en bygning af en
vis størrelse. Grundplanen viser, at langmurene konvergerer stærkt østover: I vest er bygningen 12 m
bred, i øst (omkring den nuværende koråbning)
kun 10,5 m. Denne skævhed i afsætningen – bevidst eller ubevidst – er i 1200-tallet videreført i
det nye langhuskor, hvis østgavl kun er 9,5 m bred.
Om bygningens videre udformning tør vi kun
sige, at den har været uden sokkel. Der er ikke
bevaret detaljer af tildannede sten, hverken fra
døre eller vinduer, og om kirkens alder kan der
kun gisnes. Intet synes dog at gøre den forholdsvis
store stenbygning ældre end 1100-tallets slutning.

den senromanske teglstenskirke.
Udvidelsen og omdannelsen af kampestenskirken til et langhus med kor og skib i ét må være
foretaget i to etaper begyndende i øst. Langhuset
fremtræder i dag som en harmonisk teglstensbygning med stejle tagflader og kamtakkede gavle, hvis forskelligartede blændinger er med til at
fastlægge gangen i byggeriet. Efter ombygningen
har kirken på flere måder mindet om købstadskirkerne i Skælskør og Vejle.
KORAFSNITTET, der er rejst op imod den ældre stenkirkes skib, er jævnbredt med dette, men
fordi murene som sagt flugter med den gamle kirkes mure, smalner koret til i øst. Sammenføjningen
mellem det nye kor og det ældre skib kan studeres
på kirkens sydside (i nord dækkes muren af korsarmen). Det ses her (jf. fig. 17), at bygmesteren
i 1200-tallet har ladet korets sokkel flugte med
skibets mur, så det kampestenssatte hjørne herover
står frit og springer ca. 6 cm frem i forhold til koret.
De to murplaner nærmer sig hinanden opefter og
mødes over kampestenspartiet ca. 4 m over jorden.

(†)Kampestensbygningen · Den senromanske teglstenskirke

Den nye bygningsdel synes at være resultatet
af et nøje planlagt byggeri: Koret var bestemt til
at skulle have to fag hvælv, og der var på forhånd
forberedt et sakristi ved nordsiden. Vinduerne er
placeret forholdsvis lavt under hensyntagen til
hvælvene, og dørene er anbragt, så en (†)præstedør i syd sidder midt i vestre hvælvfag, og den
indvendige dør til sakristiet midt i østre fag.
Murværket er forholdsvis velbevaret; dog er
facaderne som i den øvrige kirke i vid udstrækning skalmuret under restaureringen i 1890’erne,
da også hvælvene blev fornyet. Formentlig i forbindelse med Nebelongs istandsættelse 1837 er
der opført en kraftig (nu skalmuret) støttepille ud
for det sydøstre hjørne utvivlsomt for at afhjælpe
en revnedannelse i korgavlen. Munkestenene er
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lagt i munkeskifte, hvad der nu bedst kan iagttages
i korets overvægge. Murene, der er ca. 110 cm
tykke, svarende til fire munkesten, har oprindelig
hvilet på en skråkantet sokkel af teglsten, hvoraf en
rest er bevaret i sakristiet (fremspring: 6 cm). 1896
blev den forvitrede sokkel i øst og syd erstattet af
en ny af sort bornholmsk granit, der afsluttes med
to skifter teglsten, det øverste med skråkant. Korets nordmur, mellem sakristi og korsarm, hviler
ligesom sakristiet (jf. ndf.) på et trekvart meter
højt parti af mindre, rå og kløvede kampesten.
Korpartiets største pryd er østgavlen med dens
trefoldighedsvindue og gavlblændinger (fig. 19,
21). Tregruppevinduet (fig. 20), der er genåbnet
1896, har smalle rundbuede åbninger og smigede sider. Buerne er dannet af tilhuggede kilesten

Fig. 17. Udsnit af kirkens sydside. Sammenstødet mellem skibet, hvoraf den nedre del stammer fra (†)kampestenskirken, og koret (s. 1372). I koret ses tilmuret (†)præstedør (s. 1374). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Detail of south
side of church. Intersection of the nave, the lower part of which is from the (†)fieldstone church, with the chancel. In the chancel,
a bricked-up (†)priest’s door.

1374

rudkøbing kirke

med små petringer mellem stikkene, og sålbænkene er aftrappede både ude og inde. Afstanden
mellem de tre åbninger, hvoraf den midterste er
lidt højere end de flankerende, svarer til én sten.
Taggavlen har ommurede, teglhængte kamme,
der ikke er helt symmetriske og takkerne tillige
lidt ude af trit. Gavlen smykkes af tre rundbuede
tvillingblændinger, de ydre med stigende buer. De
hviler på en lille aftrappet konsol, og bunden i
blændingerne, der formodentlig har været pudset, er i de nedre partier muret af gule munkesten.
I den midterste blænding er 1896 indsat en rundbuet dør ind til loftet, og samtidig ommurede
man to små glugger øverst i samme blænding.
I korets sydmur var der adgang udefra gennem en nu for længst tilmuret (†)præstedør, 150
cm bred i murflugten, rundbuet og falset. Buen

med halvstensstik ses stadig indvendig; udvendig
er det øverste af buen genskabt af Hector Estrup
1896, efter at toppen var ødelagt af et større vindue (jf. fig. 17). Foran præstedøren stod tidligere
en lille †tilbygning, der kan have tjent som præstens ‘våbenhus’ (jf. s. 1386). Døren i nordmuren,
der leder ind til sakristiet, er nu retkantet og lidt
udvidet mod koret, mens den mod sakristiet har
bevaret sin runde bue og smigede sider.
Foruden de koblede vinduer i øst får korrummet lys fra et ligeledes rundbuet og dobbelt
smiget vindue i nord (fig. 20), der blev genåbnet
forud for restaureringen i 1890’erne.Vinduet, der
i ydre flugt måler 172×95 cm, har dannet forbillede for to nye vinduer, som Estrup 1896 lod
udføre i syd, efter at man havde tilmuret to store,
sekundære åbninger.

Fig. 18. Grundplan 1:300. Efter opmåling af Hector Estrup, suppleret af Niels Jørgen Poulsen og tegnet af Anders
C. Christensen 2016. – Ground plan.
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Fig. 19. Koret og sakristiet set fra nordøst (s. 1378). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel and sacristy seen from
the north east.
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Fig. 20. Opmåling af romanske vinduer, fremdraget under restaureringen 1896 (jf. fig. 37). 1:50. Trekoblet vindue i
korgavlen (s. 1373) samt vindue i korets nordside (s. 1374). Rentegnet af Anders C. Christensen 2016. – Scale drawing of Romanesque windows, discovered during the restoration of 1896 (cf. fig. 37).Triple window in chancel gable and window
in north side of chancel.

I det indre (fig. 1) er det harmoniske korrum
hævet to trin over skibet. Trinnene ligger nu i
koråbningen, hvortil de er flyttet 1896; på længdesnittet 1892 ses de en meter østligere. De to
fag hvælv er nymuret 1895-96, efter at de gamle,
der som sagt var samtidige med bygningen, måtte
nedtages på grund af skrøbelighed. Kapperne, der
er af halve munkesten, udspringer af væggene,
som det også var tilfældet med de oprindelige
†hvælv. Vederlaget er i væggene markeret som
spinkle, spidsende skjoldbuer. Gjordbuen hviler
nu på aftrappede konsoller, mens der tidligere var
spinkle †piller midt i langvæggene. De profilerede ribber, der efterligner de gamle (jf. sakristiets

hvælv), er skarpryggede og har retkantede skuldre. – Det oprindelige hvælvbyggeri var forberedt
med hvælvfortandinger af udkragede bindere, der
stadig ses i tagrummet (fig. 23).
Vægnicher (jf. fig. 1 og 22). I korets østre del er
der i væggene omkring hovedalteret muret ikke
mindre end seks nicher (en syvende befinder sig
i sakristiet). De er af forskellig størrelse og genåbnet ved restaureringen i 1890’erne. Nicherne
har bund 60-80 cm over nuværende gulv og er
alle afsluttet med en flad bue. Fire mindre gemmenicher er ca. 50 cm høje: to i østvæggen og én
i hver flankemur. De to østre er én sten dybe, de
to i flankemurene halvanden sten.

Den senromanske teglstenskirke

Fig. 21. Korgavlen (s. 1373). Sammensat af flere fotooptagelser. Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Chancel gable.
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En ejendommelig, større niche sydligst i østvæggen (fig. 22) rækker dybt ind i muren, hvor
den udgør et lille, hvælvet kammer, 95 cm bredt,
42 cm dybt og 110 cm højt; den fladbuede og
falsede åbning er 42 cm bred.
En niche i sydvæggen (fig. 22) er stor nok til
at kunne have tjent som en slags ‘siddeniche’ eller
celebrantsæde(?) for præsten måske med en foranstillet fodskammel (jf. Horsens Vor Frelser (DK
Århus 5422) og Gudum Kloster (DK Ringkøbing
1039). Nichen, der er halvanden sten dyb, er 195
cm bred og 160 cm høj til midten af den flade
bue.
Sakristiet (fig. 19) ved nordsiden er opført i umiddelbar forlængelse af korbyggeriet. Hvælvfor
tandinger i korets nordmur (jf. ndf.) viser, at tilbygningen var planlagt samtidig med koret, hvilket også fremgår af, at sakristiets mure ligesom
korets nordside nederst er påbegyndt med små

kampesten. Sakristiets østmur flugter med korgavlens sokkel, hvorfor murplanet springer lidt
frem. Teglstensfacaderne, inklusive den kamtakkede gavltrekant, er helt præget af ændringer og
nyere skalmuringer, hvorved bygningens oprindelige fremtræden er gået tabt. Som et ægte sakristi,
beregnet til opbevaring af de hellige kar, har det
lille hvælvede rum oprindelig kun været tilgængeligt fra koret og har måske kun haft et enkelt
vindue. De nu rundbuede og smigede åbninger,
en udvendig dør i øst samt et vindue i hver af de
øvrige sider, er tegnet af Hector Estrup 1896. De
erstattede da henholdsvis en retkantet dør, der kan
være brudt i muren 1716,32 og spidsbuede vinduer
med støbejernsrammer (jf. fig. 15d-e). Forbindelsesdøren fra koret, vestligt i sakristiets sydside, er
som nævnt placeret under hensyn til korets hvælv.
Det lave rum (fig. 25) dækkes af et samtidigt
hvælv, hvilende på forlæg i væggene, der som

Fig. 22. Korets sydøstre hjørne med tre vægnicher, i øst en opbevaringsniche, i syd en siddeniche (s. 1378). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Southeastern corner of the chancel with three wall niches; in the east a storage niche, in the south
a seat niche.
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Fig. 23. Hvælvfortanding øverst i korets sydvæg, set fra loftet mellem de to hvælv (s. 1376). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Vault toothing at top of south wall of chancel, seen from the ceiling between the two vaults.

hvælvene i koret er markeret med spinkle skjoldbuer. Kapperne, der tager afsæt en halv meter
over gulvet, er kun svagt indskårne ved de profilerede, skarpryggede ribber, der har retkantede
skuldre. I loftsrummet (fig. 24) ses det, at hvælvet
– ligesom også korhvælvene – er forberedt med
murede hvælvfortandinger, dels i korets nordmur,
dels øverst i sakristiets østvæg. – En lille gemmeniche i østvæggen dækkes af et trappestik.
Sakristier er sjældne i det tidlige kirkebyggeri i
Danmark. Nogle få forekommer dog i 1200-tallet, f. eks. Odense Vor Frue Kirke (DK Odense
1051) og Agerskov Kirke (DK Sjyll 868). I Nordtyskland er det til gengæld ikke ualmindeligt, at
1200-tallets kirker fra første færd var forsynet
med et sakristi.51
Det blev 1770 beklaget, at nogle kirkegængere
benyttede sakristiet som indgang til kirken, og for
at hindre misbrug blev der herefter kun udleveret
nøgler til fire: de to præster, kordegnen og kirkeværgen selv. Derudover måtte kun klokkeren og
de disciple, der havde opgaver i forbindelse med
gudstjenesten, have adgang til sakristiet.26

SKIBET. Efter færdiggørelsen af det nye korparti
må arbejdet være fortsat vestover med skibets nybygning. Størsteparten af kampestensmurene blev
taget ned og granitten erstattet med tegl fra et niveau ca. 2 m over jorden, indvendig i flankemurene
og i partierne omkring de to døre dog helt fra jordens overflade. Kun i skibets sydøstre hjørne, der
støder op til det nye kor, er kampestensmuren som
nævnt bevaret noget højere. Nebelongs opmåling 1836 (fig. 14) antyder, at en lille rest af skibets
gamle †østmur (triumfmuren) endnu var bevaret
nær skibets indvendige hjørner (jf. også foto 1895,
fig. 42). Det må være disse murpartier, J. B. Löffler
1875/76 betegnede som ‘spor’ af, at kirken oprindelig havde været delt ved en ‘tværmur’ (jf. s. 1364).
Skibet bevarede sit bjælkeloft indtil 1696, og
det var næppe heller planlagt til at skulle have
hvælv (ligesom koret var det) – herpå tyder vinduernes placering kun 70 cm under murkronen.
Det nye skib var karakteriseret ved rundbuede
åbninger, andre detaljer er ikke bevaret bortset
fra gavltrekantens trappefriser.Vestmuren synes at
have været uden åbninger, indtil der 1837 blev
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Fig. 24. Hvælvfortandinger set fra sakristiets loft, øverst i korets nordmur og i sakristiets østvæg (tv.) (s. 1379). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Vault toothings seen from the ceiling of the sacristy, at the top of the north wall of the chancel and
in the east wall (left) of the sacristy.

etableret en †portal, som 1896 er afløst af den
nuværende portal (s. 1391, 1400). Facaderne, af
munkesten i munkeskifte, er som i kirkens østre
parti præget af talrige vinduesændringer og skalmuringer senest under restaureringen 1896.
(†)Døre og vinduer. Af de to (†)døre vestligt i
langmurene står den nordre (fig. 104) udvendig
som en 140 cm bred, tilmuret åbning, afsluttet
med et rundbuet halvstensstik. Den er formentlig lukket i forbindelse med korsarmens tilføjelse.
Østsiden af den falsede åbning var hugget fri
1892 (jf. fig. 15a). †Syddøren var i brug indtil
1837, da indgangen blev henlagt til kirkens vest
ende. Det tilmurede dørsted og det omgivende
teglstensparti blev registreret 1896 (jf. fig. 16), før
det blev dækket af en ny kampestensbeklædning;
indvendig mente Chr. Kiilsgaard 1955 at kunne
spore stikket over den tilmurede dør.52
Skibet må efter alt at dømme have haft tre
(†)vinduer i hver langmur, hvoraf de vestre var
anbragt vest for dørene. Et vindue på hver side
af syddøren var hugget fri og blev opmålt 1896

(jf. fig. 37). Konturerne af det østre (svarende til
det midterste af sydsidens tre vinduer) er markeret i facaden. I nordvæggen, lige vest for åbningen til korsarmen, spores endnu et vindue, der
tilsvarende må have udgjort det midterste af tre.
Vinduerne har været smalle, rundbuede og smigede åbninger karakteriseret ved dobbelte false
både ude og inde (fig. 27). De var afsluttet med et
halvstensstik og havde aftrappet sålbænk; i murflugten målte de 245×113 cm, i lysningen kun
185×36 cm. – Rundbuede vinduer med dobbelte false kendes tillige i Svendborg Skt. Nikolaj
Kirke, hvor de optræder både i koret og i korforlængelsen (s. 125, 129). Navnlig forlængelsens
vinduer minder meget om Rudkøbings.
Gesimserne, der er fælles for bygningen, har bevaret deres gamle skikkelse, således som Løffler
beskrev dem 1875/76. De består af to afrundede
skifter over et retkantet.
Taggavlen i vest har bibeholdt sin udsmykning
med to vandrette trappefriser (fig. 26), hvis bund
kun er trukket få cm tilbage fra murplanet. I den
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Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Sacristy, interior looking south east.
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Fig. 26. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south west.
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nedre frise, hvis underkant ligger i niveau med
murkronen, udgøres de ni ‘trapper’ af seks skifter, i den øvre, kortere frise af fem. De takkede
kamme er ommuret og ligesom i den østre gavlspids lidt uregelmæssige. – Brugen af trappefriser
som gavludsmykning er usædvanlig i Danmark.53
Her ses sådanne friser som oftest under gesimsen i bygningens langsider eller som afslutning på
murblændinger.
Indre. Den nuværende spidse, falsede korbue er
nymuret under restaureringen 1896. Den ældre
†korbue (jf. fig. 42, 45) havde samme form, men
ingen fals. Gavlspidsen over buen, der ligeledes er
fornyet, er kun en tynd skillevæg.
Rummet var som nævnt dækket af et †bjælkeloft, der 1696 blev erstattet af et tøndehvælv af træ
(se s. 1390). Skibets bredde har krævet loftsbjælker af betydelige dimensioner, idet bredden i vest
er næsten 10 m.
Fig. 27. Opmåling af dobbeltfalset romansk vindue i ski
bets sydside (s. 1380, jf. fig. 16 og 37). 1:50. Rentegnet af Anders C. Christensen 2016. – Scale drawing of
Romanesque double-rabbeted window in south side of nave
(cf. fig. 16 and 37).

Fig. 28. Kirkens sydside. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The south side of the church.
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Arkitektoniske forudsætninger.Teglstenskirken har ved færdiggørelsen fremtrådt som et langt, helstøbt hus med
en stejl taghældning. Indvendig skilte det hvælvede kor
sig ud fra skibet, der kun havde fladt bjælkeloft. Langhusformen, som ellers kendes i tiggermunkenes kirker
og blev en almindelig type i den senere middelalder,
er sjælden i 1200-tallets danske kirkebyggeri. Nærmeste
paralleller er købstadskirkerne i Skælskør og Vejle (DK
Sorø 242 f. og DK Vejle 90-98). Skælskør Kirke er opført
som et langhus oprindelig uden hvælv, mens Vejle Skt.
Nikolai Kirkes vestre del er bygget som en toskibet hal.
I Rudkøbing har man under den etapevise nybygning af kirken fra øst mod vest gjort brug af forskellige
stiltræk, vel fordi de tilrejsende bygmestre hver kom
med deres forudsætning. Den fint disponerede korgavl
med et trefoldighedsvindue og blændinger med stigende rundbuer i gavlspidsen viser slægtskab med bl.a.
Vor Frue Kirke i Odense (DK Odense 1047). Og de
dobbelt falsede vinduer i skibet kendes som nævnt også
fra koret og korforlængelsen i Svendborg Skt. Nikolaj Kirke. Selvom der ikke kan peges på konkrete lån,
fornemmer man, ligesom det også gælder for kirken i
Svendborg, en udveksling af idéer og motiver med det
nært liggende Nordtyskland, hvor teglstensbyggeriet i
disse år udfoldede sig for fuld kraft. Set i denne sammenhæng kan det ikke overraske, at teglstenskirken i
Rudkøbing – ligesom mange kirker i Mecklenburg –
fra første færd blev forsynet med et sakristi.
Datering. Kirkens omdannelse til et langhus er formentlig påbegyndt i anden fjerdedel af 1200-tallet.
De koblede vinduer i korgavlen kan næppe være
meget ældre end 1225, og brugen af rundbuede
åbninger også i skibet antyder, at byggeriet næppe
kan være afsluttet meget senere end midten af 1200tallet – en datering, der ikke modsiges af vestgavlens
trappefriser.

SENMIDDELALDERLIGE TILFØJELSER
Korsarmen i nord, der længe benævntes ‘den nye
kirke’,54 lader sig ikke nærmere datere, men kan
meget vel være tilbygget o. 1500. Bygningen
holder samme bredde som korgavlen og er 12,5
m lang. Murene er nogle skifter lavere end langhusbygningen, og tagspidsen ligger tilsvarende
halvanden meter lavere. Huset blev stærkt ændret
ved rejsningen af tårnet 1621, da †gavltrekanten i
nord blev nedtaget.
Murene er af munkesten i munkeskifte med
mange fornyede partier; facaderne afsluttes med
en falset gesims. Tilbygningen må oprindelig have været disponeret med to †hvælvfag, det nordre
med en dør i vest. Vinduernes antal og fordeling
står ikke helt klart, men i hvert fald det vestre
vindue i søndre fag må være gammelt. Dette og
et senere tilkommet vindue i østsiden, falsede og
fladrundbuede, fremtræder nu i Hector Estrups
omdannede skikkelse fra 1896 svarende til skibets
vinduer. Hertil har rummet oprindelig været oplyst af et stort (†)vindue (fig. 37b) midt i nordgavlen, fladbuet og falset og med bund 2,5 m over
terræn.Vinduet, der er tilmuret i forbindelse med
tårnbyggeriet, står siden 1896 som en blænding i
nordfacaden.

Fig. 29 Grundplan af den senromanske kirke (langhusbygningen med sakristi). 1:300. Rekonstruktion ved Niels
Jørgen Poulsen, tegnet af Anders C. Christensen 2016. Planen er tegnet i vinduesniveau. Levn af den ældre (†)kampestenkirke (s. 1366) ses i skibets sydøstre hjørne og som en ‘bænk’ i vestenden. Der er usikkerhed mht. vinduerne
i sakristiet og i skibets østre afsnit. – Ground plan of the Late Romanesque church (nave building with sacristy). The plan
is drawn at window level. Remains of the older (†)fieldstone church are visible in the southeastern corner of the nave and as a
‘bench’ at the western end.There is some uncertainty about the windows in the sacristy and in the eastern section of the nave.
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Fig. 30. Fundamenter til to †tilbygninger ved kirkens sydside, udgravet 1940. Tv. †våbenhus, nedrevet 1837 (jf. fig.
31, s. 1385), th. ukendt †tilbygning foran koret (†våbenhus for præsten?) (s. 1386). Plan og opstalt med snit gennem
fundamenterne. 1:300.Tegnet af Chr. Kiilsgaard 1940. Efter Kiilsgaard II. – Foundations of two †extensions on the south
side of the church, excavated in 1940. Left: †Porch, demolished in 1837 (cf. fig. 31). Right: Unknown †extension in front of
chancel (†porch for priest?). Plan and elevation with section through foundations.

I det indre (fig. 83) er korsarm og kirke forbundet med en bred, rundbuet arkade, der er
brudt i langhusets nordmur. Den nordvestre del
af rummet optages af det indbyggede tårn, mens
pladsen øst for dette 1862 er indrettet til ligkapel.
Et tilbagespring i langvæggene godt 2 m over
gulv (svarende til vinduernes underkant) viser,
at rummet indtil tårnets tilkomst som nævnt var
dækket af †hvælv. Under hvælvvederlaget ses
regulært gennemløbende skifter, mens vægfladerne herover er ru og ujævne. Rummet dækkes
siden tårnets tilkomst af et fladt træloft, der siden
1780 står gipset.
†Våbenhuset foran skibets †syddør, der stod
indtil 1837, ses på Resens Atlas o. 1670 (fig. 3)

som en lille tilbygning med tagryggen vinkelret
på kirken. Det optræder jævnligt i kirkens regnskaber, uden at vi dog nærmere kan bestemme
dets alder. Kendskabet til huset skyldes en udgravning af fundamenterne 1940 og en beskrivelse i byens brandtaksation 1771.55 Hertil kommer Nebelongs opmåling 1836 (fig. 14), der dog
er af skitsemæssig karakter, idet murene er angivet for tynde.
Udgravningen (fig. 30-31) viste, at de svære
teglstensmure har hvilet på usædvanlig brede og
solide fundamenter af store og mellemstore, ukløvede kampesten, hvoraf de øverste havde rester af
kalkmørtel. Fundamenterne stak 1,35 m i dybden og var 1,4-1,8 m brede. Omfanget måltes
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til 8,2×8 m, svarende til at husets udvendige mål
på Nebelongs tegning er angivet til 7,8×6,3 m.
Murene var 1½ alen tykke (0,95 m) og 5 alen
høje (3,1 m).56 Efter de opgivne mål må tagspidsen have strakt sig et pænt stykke op over kirkens
murkrone.57
Nebelongs tegning viser døren i sydgavlen, men
ingen vinduer. Gulvet benyttedes i 16- 1700-tallet til begravelser, og i rummet, der var dækket
af et bjælkeloft, var opmagasineret et større antal
brugte †gravsten, som var taget op af kirkegulvet
eller hentet ind fra kirkegården (jf. s. 1463); her
opbevaredes også kirkens ligbårer. 1644 afholdtes et ‘kirkemøde’ i våbenhuset.58 Efter opsætningen 1704 af et †pulpitur (nr. 2) ved skibets
sydvæg (jf. s. 1446) var der adgang til pulpituret
(og til orglet) via en trappe i våbenhuset, som
ledte op til en højt placeret †dør i kirkens mur.59
Huset omtales 1741 som ‘det sydlige våbenhus’ for at adskille det fra tårnrummet, der tjente
som en nordre forhal.32 Nedrivningen 1837 blev
begrundet med, at våbenhuset skyggede for lyset

til kirkerummet, og i øvrigt fandt arkitekt Nebelong, at ‘udbygningen’ var ‘en vansir for kirken’.26
En †tilbygning af ukendt alder ved korets sydside (jf. fig. 30) har måske tjent som †våbenhus(?)
for præsten. 1940 afdækkede man foran (†)præstedøren fundamenterne til en lille bygning, der var
rejst på omgravet kirkegårdsjord og indvendig har
været godt 4 m bred.60 Fundamenterne, hvori der
var rester af kalkmørtel, var ca. 0,9 m brede og 0,4
m dybe. De var kun bevaret under flankemurene,
hvoraf den vestre kunne følges 5,8 m sydover.
Huset nævnes ikke i regnskaberne og ses ikke på
stikket til Resens Atlas o. 1670 (fig. 3). Chr. Kiilsgaard, der foretog udgravningen, foreslog, at bygningen kunne have været brugt som sakristi eller
kapel.61 Men da det nu er konstateret, at teglstenskirken allerede fra første færd havde et sakristi, kan
denne mulighed udelukkes. Fuldt så sandsynligt er
det formentlig, at bygningen i katolsk tid har været
brugt som en slags forstue (‘våbenhus’) for præsten,
når han før gudstjenesten skulle iføre sig sine mes-

Fig. 31. Fundament til †våbenhuset foran skibets sydside, udgravet 1940 (s. 1385). Foto
Chr. Kiilsgaard. I NM. – Foundations of the †porch in front of the south side of the nave,
excavated in 1940.
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seklæder.62 Middelalderlige våbenhuse ved koret
kendes i Danmark kun i Møgeltønder og Kliplev
(DK SJyll 1300 og 1974), hvor begge tilmed er
fornyede. I Nordtyskland er sådanne Südvorhallen i
tilknytning til koret derimod ikke ualmindelige og
er da som oftest fra 1400-tallet.63 Hvis der i Rudkøbing er tale om et sådant våbenhus til præsten,
kan det være kommet til i den senere middelalder
og være revet ned igen efter reformationen, da der
ikke længere var brug for det.
tårnet
Renæssancetårnet fra »1621« (jerncifre med arabertal på vestfacaden) er opført over korsarmens
nordvestre hjørne. Det afsluttes med et højt spir,
som rejser sig over fire svungne gavle. Højden til
murkronen er 16 m, til spidsen af vindfløjen 32,5
m. Grundplanen er et kvadrat med en side på 6,7
m (i syd dog kun 6,3 m på grund af en skævhed
i korsarmen).
Tårnet har i alt fire stokværk, hvoraf det nederste siden 1862 er delt i to etager. Kun øverste
stokværk går fri af kirken og har åbninger til alle
sider. Klokkerne er ophængt i tagrummet bag de
fire gavle.Tårnets vestside (fig. 32) er den vigtigste
facade med en dør nederst og herover to åbninger
i hvert stokværk; øverst er urskiven anbragt.
Forud for opførelsen har man nedtaget korsarmens †hvælv og dens nordre †gavltrekant. Munkestenene herfra er genanvendt i det nederste af
tårnets mure (i vestsiden op til bunden af de første åbninger). Herover er materialet små munkesten, ‘renæssancesten’ (ca. 25×12×6,5 cm), der er
muret i krydsskifte. I forbindelse med tårnbyggeriet opførtes en støttepille ved hver af korsarmens
langsider. Heraf er den vestre stadig i behold om
end noget ommuret, mens den østre †pille, der
endnu ses på opmålingen 1836 (fig. 14), er nedtaget kort tid efter. Indvendig hviler tårnet på en
pille i rummet, der bærer det sydøstre hjørne.
Pillen forbindes med vest- og nordmuren med
rundbuede arkader, der har toppunkt 5,3 m over
Fig. 32. Tårnets vestfacade (jf. fig. 15b) (s. 1387). 1:200.
Målt og tegnet af Hector Estrup 1892. – West facade
of tower.
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gulvet (jf. fig. 83); en mindre arkade forbinder
pillen med korsarmens østmur.
Nederste stokværk udgjorde indtil 1862 et 6 m
højt ‘tårnrum’ med bjælkeloft, der tjente som forhal inden for indgangsdøren i vest (jf. opmålingen
1836, fig. 14). Østre del af rummet (under østre
tårnarkade og i korsarmens ‘afsnørede’ nordøstre
hjørne) var optaget af en tømret †trappe med flere

løb og repos’er, som ledte op til de øvre stokværk
og til et †pulpitur (nr. 1) mod kirkerummet.Ved
indretningen 1862 af et ligkapel (‘ligstue’, nu kaldet kisterum) i rummets østre del deltes stokværket i to etager, idet der blev indskudt et nyt bjælkelag (jf. fig. 83). Den indvendige trappe afløstes
af en ydre adgang gennem korsarmens østmur,
hævet 1,5 m over jorden, hvortil man kommer ad

Fig. 33. Ringere i tårnets mellemstokværk. Foto Chr. Traberg 1937. I Rudkøbing
Byhistoriske Arkiv. – Ringers on the middle floor of the tower.

tårnet

en trappe af kampesten (jf. opstalt 1892, fig. 15e).
Fra den nye, indskudte etage er der via tømrede
trapper videre adgang til de tre øvre stokværk.
De kurvehanksbuede, falsede luger er siden
1896 lukket af brunmalede fløje med små vinduer.
Andet stokværk har to åbninger mod vest, tredje
stokværk to mod vest og to mod nord, mens fjerde
stokværk, hvor et klokkespil nu er installeret, har
to åbninger mod hvert verdenshjørne; heraf er de
vestre dog lukket af hensyn til urskiven.
Tårnets fire gavlspidser prydes af svungne konturer og deles af vandrette kordongesimser. Gavlfoden er markeret af en kraftig gesims båret af en
bloktandfrise. I hver gavl er der et stort, kurvehanksbuet og falset glamhul. Gavlene afsluttes af
trekantfrontoner, der er tegnet af Hector Estrup
1896, da de erstattede aftrappede og teglhængte
toptinder, som formentlig er kommet til ved en
af de foregående reparationer. Gavlkammene var
oprindelig smykket med murede †fialer, 1780
omtalt som ‘en del små piller oven på svejfningerne’. Fialerne ønskedes da nedtaget, da de ‘ikke
var til tårnets nytte’, men en bekostelig ulempe,
idet de måtte repareres hvert andet år.64
De svungne gavlkamme er ligesom de krydsende sadeltage og det ottedelte, 8,5 m høje spir
tækket med kobber. Spiret afsluttes i en stor
kugle, og midt på fløjstangen er anbragt endnu
en kugle. Den nuværende vindfløj bærer årstallet
»1746« (jf. s. 1404). Regnvandet afledes gennem
vandspyr af kobber i de fire hjørner.
Tårnet kan sammenholdes med de lidt ældre
kirketårne i Horne (Sallinge Hrd.) og Ringe
(Gudme Hrd.). Sidstnævnte er opført 1614, samme år som man ombyggede Korsbrødregården i
Nyborg, hvis svungne gavl har stor lighed med
tårnet i Rudkøbing (jf. s. 867).
Der er ikke efterretninger om et tidligere
tårn i Rudkøbing, og klokkerne må endnu ved
1600-tallets begyndelse have hængt i en stabel på
kirkegården. Opførelsen af tårnet 1621 blev helt
eller delvis finansieret af øens ti landsogne – dog
under det påskud, at kirken var forfalden, og at
borgerne ikke ved egen hjælp kunne istandsætte
den. Efter ødelæggende ildebrande 1580 og 1610
var byen forarmet, og borgerne magtede end ikke
at genopføre deres rådhus.65
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I en henvendelse til kongen 1620 anmodede
borgmester og byråd om, at andre kirker på Langeland, der havde en vis formue, måtte komme
dem til hjælp ved kirkens reparation.66 Kongen
instruerede først lensmanden om at lade landkirkerne bidrage med tilsammen 2-300 dlr., men da
en forespørgsel blandt kirkeværgerne viste, at flere
af kirkerne havde betydelige formuer, kom de ti
kirker til samlet at yde ikke mindre end 600 dlr.,67
et beløb, som formentlig har kunnet dække det
meste af tårnets opførelse.68 Tårnbyggeriet omtales
dog ikke; ifølge ordlyden i kongens ordre skulle
landsognene blot ‘kontribuere til den bygfældige
Rudkøbing Kirkes reparation’.69 Men vi må tro,
at stiftsøvrigheden, biskop og lensmand, har været
indforstået med, hvad pengene blev brugt til.70
Spiret stod i mange år med en rødmalet beklædning af †egespån, indtil tækningen 1886 blev afløst
af kobber, et arbejde, der udførtes af kobbersmed
Christen Krogh.71 Samtidig blev tagsten over sadeltagene erstattet med skifer.15 – Hans Lauridsen ‘i Fyn’ tækkede 1694 med spån,15 og 1699 lod
byfoged Claus Berthelsen igen spånklædningen
renovere (jf. bygningstavle s. 1404); hertil var indgået en kontrakt med snedkeren Hans Madsen.15
Nye egespån kom til 1744, som to år senere blev
strøget med ‘brunrødt’.15 1783, da spiret forbedredes med spån, blev der foruden tjære og harpiks
igen indkøbt ‘brunrødt’.15 1850 var spiret tjæret.32
Tårnet havde i ældre tid et verdsligt præg. Det
var byens og borgernes tårn, og når der blev foretaget syn, blev kirken og tårnet synet hver for sig.15
Sejerværket (jf. s. 1456) blev anskaffet og holdt
vedlige på byens regning, indtil det 1773 blev
overladt til kirken. I tårnrummet (‘nordre våbenhus under tårnet’) indrettedes 1777 et afskildret
rum til opbevaring af byens brandredskaber; her
fandtes i forvejen kirkens egne redskaber.26 Brugen som sprøjtehus varede ved til 1791, da byen
fik eget sprøjtehus. Endnu 1832 blev byens store
brandstiger og lange brandhager opbevaret i tårnet, hvad der dog var ‘uskikket’ og besværligt. Man
overvejede derfor at hænge dem under tagskægget
på østsiden af †våbenhuset.26 Et krudtmagasin (for
bybevæbningen), der blev indrettet i kirken under
Englandskrigene 1808, må ligeledes have været
henlagt til tårnrummet.15
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†gravkapel
Det lille kapel ved korets nordside, der blev nedrevet 1815, var opført 1707 af byfoged Claus Ber
thelsen og konsumptionsforvalter Rasmus Pedersen, som var gift med hans steddatter. De to søgte
1706 stiftsøvrigheden om tilladelse til at opføre ‘en
muret begravelse’ på kirkegården, hvortil der fandtes en ‘bekvem, øde plads’.15 Bygningen var indrettet imellem sakristiet og korsarmen,26 idet man
udnyttede de flankerende sidebygningers mure
og nøjedes med en tværmur i nord, som flugtede
med sakristiets nordside. Den hvidtede bygning
var dækket af et teglhængt sadeltag med en gavl i
nord. En murer betaltes 1774 for at rengøre ‘renderne’ mellem ‘begravelsen’ og de to omgivende
bygninger.15 Der har øjensynligt ikke været nogen ydre adgang; derimod blev det 1706 tilladt
at bryde en indvendig dør fra kirken, blot denne
ikke var til hinder for stolestaderne. Døren, der
var forsynet med et vindue, har formodentlig siddet i korsarmens østmur. Endnu et vindue, fra det
fri, var anbragt i kapellets nordside.15 Rummet var
dækket af et muret hvælv (»Gevølv«).56 – Vedligeholdelsen af det private gravkapel påhvilede de to
ejere og deres arvinger, en ordning, der medførte
tilbagevendende stridigheder.72 Kirkens bestyrelse
fik 1815 bemyndigelse til at nedbryde ‘aflukket’ på
nordre side af kirken, efter at man først (jf. også s.
1469) havde forhandlet med ejerne.26
vedligeholdelse og reparationer
i 16-1700-tallet
I tiden efter reformationen lød det gentagne gange, at borgerne ikke magtede at holde deres kirke
ved lige, og det var da ofte landsognene, der måtte
komme dem til hjælp. Efter at de havde henvendt
sig til kongen, blev kirkeværgerne 1578 bevilget
tre års indtægt af kongetienden af Tryggelev og
Fodslet sogne til kirkens istandsættelse. Det skete
med den begrundelse, at kirken var meget forfalden (‘bygfalden’), og at borgerne alene ikke formåede at sætte den i stand.73 Samme begrundelse
blev brugt i henvendelsen 1620, der som nævnt
udløste en klækkelig sum fra samtlige øvrige kirker på Langeland, stor nok til at borgerne kunne

lade tårnet opføre (se s. 1389). – 1688 beklagede
biskop Thomas Kingo, at kirkeværgerne i stedet
for til kirken havde brugt dens midler på præstegården og andre ‘unødvendige’ udgifter.26
Tøndehvælv over skibet 1696. Vigtigt for kirkerummets fremtræden var det, at bjælkeloftet over
skibet 1696 blev afløst af et tøndehvælv af træ.
Det krævede en særlig indsamling blandt menighedens medlemmer og var forberedt ved, at
man efteråret 1695 havde lagt ‘deller’ (brædder)
til tørre på det gamle loft, for at de kunne bruges ‘til det nye kirkeloft næste år’. Murermester
Hans Hansen betaltes for at ‘udbrække’ dybe huller i muren til indlægning af jernankre under de
langsgående remme, der skulle bære loftet. Og
der indkøbtes savskårne ‘krumme’ egetræer til
buerne under ‘loftets runding’. Arbejdet udførtes af snedkeren Hans Madsen, mens en maler,
‘monsieur Steenwinkel’, betaltes for at anstryge
loftet (jf. †loftsmalerier s. 1405).74 Nogle år senere, 1720, hedder det, at skibet har et ‘ovalt loft’,
som den daværende byfoged Claus Berthelsen
‘lod indlægge og male ved egen og borgerskabets
hjælp anno 1696’.15
En reparation »1746« (vindfløjens årstal) omfattede foruden spiret også kirkens østgavl, sakristiet
og ‘tårnets udskuds østre side’ (korsarmens nordøstre parti). Arbejdet blev ledet og til dels udført
af ‘entreprenørerne’ (tømrerne) Mads og Peder
Johansen.15
Endnu en reparation 1780-81 blev foretaget
under ledelse af murermester Hans Jacob Dahr,
Odense, der vandt en udbudt licitation. Anledningen var bl.a. tårnets dårlige tilstand, efter at
en af gavltinderne under en storm 3. til 4. dec.
1779 var styrtet ned og havde ramt skolehuset,
hvor klokkeren boede.75 De forskellige arbejder
kendes fra et overslag på i alt 2.996 rdlr., som er
indført i Odense bys tingbog.
Før oplægningen af flere tusinde nye tagsten
blev tagværket over ‘den gamle kirke’ (langhuset) erstattet af ‘nyt tømmer af norsk fyr’, som
i det store og hele må svare til det nuværende
tagværk. Tømmeret over koret (syv ud af i alt 21
spærfag) forblev dog urørt, fordi det var fornyet
kort tid forinden. Vinduerne blev uniformeret
og harmoniseret, så de ved udhugning ude og
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inde fik samme ‘facon’. Glarmesteren betaltes
for otte nye vinduer, formentlig de otte store,
indvendigt smigede åbninger, der er angivet på
tegningen 1836 (fig. 14): fem i langhusets sydside, to i vestendens nordside og et vindue i
korsarmens vestside. Tøndehvælvet over skibet
og det flade loft over korsarmen blev gipset og
forsynet med gesimser af gips og kalk. Omkring
lysekronerne i skibet opsattes to små ‘rundinger’ med gesimser. Endelig blev gulvet overalt
i kirke, kor og sakristi omlagt med 4000 nye
mursten. Efter arbejdets afslutning erklærede et
syn 13. sept. 1781, at alt var lavet i overensstemmelse med licitationen.27
Med store ensartede vinduer og hvide stuklofter
fik kirkerummet en senbarok fremtræden. Dette
interiør fastholdtes efter opsætningen af et nyt,
stort †orgelpulpitur 1789 (nr. 2) og prægede kirken, indtil den 1837 blev restaureret af en akademisk uddannet arkitekt, N. S. Nebelong (se ndf.).
I mellemtiden havde et syn i sommeren 1805
afsløret, at spiret var i dårlig stand; det hvilede
på klokkestolen og bevægede sig, når der blev
ringet med klokkerne. Byen blev derfor pålagt
enten at ombygge eller nedtage spiret. Efter at
det var oplyst, at det ikke var et ‘sø- eller lodsmærke’, tillod biskoppen, at det kunne erstattes af
et pyramidetag – en plan, der som bekendt ikke
kom til udførelse.26 Spiret måtte dog vente til en
almindelig istandsættelse 1815 af hele kirken, som
blev ledet af murermester Niels Frederichsen.
Herunder fik spiret nyt tømmer, og der opsattes
en ny klokkestol.32 Samtidig nedbrød man som
nævnt †gravkapellet ved korets nordside.
N. S. Nebelongs restaurering 1837
Kirkens istandsættelse 1837 ved Niels Sigfred
Nebelong (1806-71) hører til den unge arkitekts
tidligste arbejder. Hans lærermester på akademiet, den toneangivende arkitekt Gustav Friedrich
Hetsch, forestod i de samme år 1836-37 ombygningen af herregården Steensgård (Snøde Sogn),
og det er nærliggende at tro, at Nebelong har
fungeret som Hetschs konduktør på Steensgård,
samtidig med at han fulgte arbejdet på kirken i
Rudkøbing.76 Kirken trængte ifølge myndighe-
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derne højligt til ‘udbedring og forskønnelse’, og
med sit forslag, dateret 15. juni 1836 og ledsaget
af en grundplan (fig. 14), ville Nebelong skaffe
mere lys til rummet. Nye vinduer krævede imidlertid, at man nedrev våbenhuset, som dog alligevel var ‘en vansir for kirken’. Hovedindgangen
skulle henlægges til kirkens vestende, hvorved
den ville komme til at ligge lige over for byens
nye skole. Efter Nebelongs mening bevirkede
det store †orgelpulpitur (nr. 2, s. 1450), at kirken oplevedes ‘mørk og lille’; det optog ‘næsten
det halve af kirken’ og havde tilmed en ‘uheldig’
form. Da en tilbageflytning af orglet (og pulpituret) ville blive for kostbar, foreslog han i første
omgang en vestibule med en trappe op til orglet
(hvortil man hidtil kom via †våbenhuset).26 Allerede 1844 blev †orgelpulpituret dog afløst af det
nuværende, noget mindre.
Hans forslag kom i hovedtræk til udførelse, idet
man afstod fra at bryde et nyt vindue i korets
nordside. Resultatet fremgår af Estrups opmålinger 1892 (fig. 15a-f ): Den pudsede og hvidtede
bygning fik en klar midterakse og en harmonisk fremtræden med otte store, fladrundbuede
støbejernsvinduer, heriblandt et nyt vindue på
†våbenhusets plads og ét i korsarmens østside.77
Nebelongs signatur blev en nygotisk †portal i vest
(fig. 15b), som 60 år senere måtte vige for den
nuværende, nyromanske portal. Det fremspringende dørparti, hvis åbning er brudt i den middelalderlige mur, var dækket af et zinktag kronet
med et jernkors. Over dørens dobbelte fløje var et
stort, spidsbuet vindue, hvis ramme er bevaret på
kirkens loft. Indvendig fuldførtes kirkerummets
renovering med indsættelsen af et nyt alterbillede
og opstillingen af en nyklassicistisk døbefont.
N. S. Nebelong arbejdede ligesom sin lærermester uden videre interesse for kirkens middelalderlige bygningshistorie og ‘stil’ – hertil var tiden
endnu ikke kommet – og ligesom Hetsch brugte
også han de nye materialer: cement, støbejern og
zink.
1862 indrettede man som nævnt ligkapel, det nu
værende kisterum, i tårnrummet, og samtidig
blev der etableret en ny adgang til tårnet via en
højtsiddende dør i korsarmens østmur.
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Fig. 34. Forslag til restaurering af kirken ved J. J. Eckersberg september 1887 (s. 1392). Opstalter af syd- og østside
med pudsede facader og skifertag. 1:300. I kirkens arkiv. – Proposal for restoration of the church by J. J. Eckersberg, September 1887. Elevations of south and east side with dressed facades and slate roof.

Jens J. Eckersberg, arkitekt i Svendborg, udarbejdede 1885-89 flere forslag til en istandsættelse af
kirkens ydre.78 Ingen opnåede ministeriets godkendelse på grund af modstand i Det Særlige
Kirkesyn, blandt hvis medlemmer (fra 1887) var
arkitekt H. B. Storck. De gentagne afvisninger
illustrerer brydningen mellem en ældre, traditionelt skolet klassicist og en ny tids arkæologisk
orienteret arkitekt. Af to bevarede tegninger viser
et forslag fra sept. 1887 (fig. 34) kirken med pudsede facader og skifertag, mens den i et sidste, revideret forslag, fra marts 1889 (fig. 35), er i blank
mur og tækket med tagsten. På begge tegninger
foreslog Eckersberg, at de romanske vinduer i
korgavlen skulle forblive uåbnede.
Medlemmerne af Det Særlige Kirkesyn besøgte i sommeren 1888 Rudkøbing Kirke, efter at
Eckersberg forinden havde ladet udhugge ældre,

tilmurede åbninger. Synet foreslog herefter ministeriet, at det fremdragne, romanske vindue i
korets nordside blev gentaget i syd, mens en ny
hovedportal i vest passende kunne udformes efter
den ‘senromanske dør’ i Ringsted Kirkes nordre
korsarm. Gavlene måtte ikke ændres, ej heller
tårnet, hvis overhvidtning dog skulle fjernes.79
J. J. Eckersbergs sidste forslag 1889 blev afvist
med den begrundelse, at han ikke havde fulgt
Synets påpegning af ældre spor og motiver, ‘således som det arkitektoniske studium nu kræver
over for en restaurationsopgaves løsning’.80 Kirkens istandsættelse blev herefter overladt til H. B.
Storcks elev, Hector Estrup (han skrev sig H. F. J.
Estrup), der havde været hans konduktør ved den
netop afsluttede restaurering af Horsens Vor Frelsers Kirke (DK Århus 5461 ff.) og derpå havde
etableret sig som arkitekt i Horsens.

restaureringer
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Fig. 35. Revideret forslag til restaurering af kirken ved J. J. Eckersberg marts 1889 (s. 1392). Opstalter af syd- og
østside med murstensfacader og tegltag. 1:300. I kirkens arkiv. – Revised proposal for restoration of the church by J. J.
Eckersberg, March 1889. Elevations of south and east side with brick facades and tiled roof.

hector estrups restaurering
1895-97
Restaureringen, der blev forsinket på grund af
manglende finansiering, var forberedt ved en opmåling af kirken (fig. 15a-f ), som Estrup 1892
foretog sammen med murermester M. Lange. Et
nyt sæt tegninger, ‘Forslag til Istandsættelse’ (fig.
36a-e), er dateret 1894. Arkitektens egen redegørelse for restaureringen (se ndf.) omtaler først og
fremmest arbejderne på kirkens ydre, der indledtes
1. juli 1896, efter at der var opnået sikkerhed for
et statstilskud. Men allerede efteråret forinden var
håndværkerne gået i gang med korets indre, hvor
de ved afbankning af pudsen var stødt på kalkmalerier og samtidig havde konstateret, at de to
†hvælv var gennemrevnede.81 Det lokale kirkesyn
foreslog, at hvælvene erstattedes af træhvælvinger,

hvad der dog ikke blev til noget, utvivlsomt fordi
man i mellemtiden havde rådført sig med Estrup.
De nuværende hvælv, der i det store og hele efterligner de gamle (jf. s. 1376), må nemlig være
muret under ledelse af arkitekten. Fig. 42 viser
situationen i koret (1895), efter de gamle †hvælv
var taget ned, og før de nye var blevet muret.
Om arbejdet på kirkens ydre (jf. fig. 41) skriver
Estrup:
‘Væsentlige partier af de gamle mure, bestående dels af
kamp, dels af munkesten, var i tidernes løb i den grad
blevet forandret ved indsætning af vinduer og reparationer med nye, mindre mursten, at det var blevet
en beklagelig nødvendighed at dække over den manglende ensartethed ved overkalkning. Arbejdet bestod i
en grundig istandsættelse af alle ydermure ved delvis
udhugning af forvitrede og små mursten, indmuring
af munkesten og indsætning af granit, hvor der ikke
forud fandtes kamp i jordlinjen (dvs. i korets øst- og
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Fig. 36a-e. Forslag til kirkens istandsættelse ved Hector Estrup 1894 (s. 1393). 1:300. Opstalter og snit. I kirkens
arkiv og Horsens Museum. a. Opstalt af vestfacaden. – Proposal for repair of church by Hector Estrup, 1894. Elevations
and sections. a. Elevation of west facade.
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Fig. 36b. Opstalt af sydfacaden. Jf. fig. 36a. 1:300. – b. Elevation of south facade. Cf. fig. 36a.
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Fig. 36c. Opstalt af nordfacaden. Jf. fig. 36a. 1:300. – c. Elevation of north facade. Cf. fig. 36a.
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Fig. 36d. Opstalt af østfacaden. Jf. fig. 36a. 1:300. – c. Elevation of east facade. Cf. fig. 36a.

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 36e. Tværsnit set mod øst og længdesnit set mod nord. Jf. fig. 36a. 1:300. – b. Cross-section looking east and
longitudinal section looking north. Cf. fig. 36a.
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Fig. 37a-e. Opmåling af vinduer, fremdraget under restaureringen 1896. Opstalter, planer og
snit. 1:100. a. Trekoblet romansk vindue i korgavlen (s. 1373). b. Fladbuet vindue i korsarmens
(tårnets) nordside (s. 1384). c. Romansk vindue i korets nordside (s. 1374). d. Romansk, dobbeltfalset vindue i skibets sydside (s. 1380). e. Yngre, fladrundbuet vindue i skibets sydside (s.
1403). Målt og tegnet 1896, formentlig af Hector Estrups konduktør J. Nielsen. I Horsens
Museum. – a-e. Scale drawing of windows, discovered during restoration, 1896. Elevations, plans and
section. a. Triple Romanesque window in chancel gable. b. Segmentally-arched window in north side
of transept (tower). c. Romanesque window in north side of chancel. d. Romanesque, double-rabbeted
window in south side of nave. e. Later, segmentally round-arched window in south side of nave. Measured
and drawn in 1896, presumably by Hector Estrup’s clerk of works, J. Nielsen.

sydside samt omkring skibets gamle syddør). Støbejernsvinduerne er erstattet af smedejernsrammer
med blyindfattede ruder og det omgivende murværk,
der bestod af små og gule mursten, er erstattet af nye
indfatninger af munkesten efter (vinduernes) ældre
renæssanceformer. Korets vinduer (i syd) er genskabt
i overensstemmelse med det oprindelige romanske
vindue i nord, og det trekoblede vindue i østgavlen
er genåbnet og forsynet med blyindfattede ruder. –
Tårnets fire gavle er restaureret efter de fremkomne
ældre spor og med anvendelse af motiver fra sydfynske gavle fra tiden o. 1600; luger og lydhuller er
istandsat efter den oprindelige form, og støbejerns
lemmene erstattet af træluger’.82

I sit forslag til kirkens istandsættelse 1894 havde
Estrup regnet med seks lige store, rundbuede
vinduer i kirkens sydside (fig. 36b) med diagonalt
stillede blysprosser. Efter henstilling fra Det Særlige Kirkesyn og fremkomsten af spor af ældre
vinduer valgte han efter flere udkast (fig. 38-39)
at give åbningerne den form, der blev den endelige: to små ‘romanske’ vinduer i koret og fi
re fladrundbuede og falsede ‘renæssancevinduer’
i skibet. Vinduesjernene udførtes som smedearbejde, og sprosserne blev anbragt vandret og
lodret.

88*
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Fig. 38. Forslag til nye vinduer i kirkens sydside ved Hector Estrup 1896 (jf. fig. 36b, s. 1399). 1:200. Fladrundbuede, smigede åbninger; to større vinduer i koret. I Horsens Museum. – Proposal for new windows in
south side of church by Hector Estrup, 1896 (cf. fig. 36b). Segmentally round-arched, bevelled openings; two larger
windows in the chancel.

Fig. 39. Forslag til nye vinduer i kirkens sydside ved Hector Estrup 1896 (jf. fig. 36b, s. 1399). 1:200. Fladrundbuede, falsede åbninger, tættere anbragt; to ‘romanske’ vinduer i koret. I Horsens Museum. – Proposal
for new windows in south side of church by Hector Estrup, 1896 (cf. fig. 36b). Segmentally round-arched, rabbeted
openings, placed closer together; two ‘Romanesque’ windows in the chancel.
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I vestgavlen lod Estrup Nebelongs †portal afløse
af en ny rundbuet portal, som var stærkt inspireret af teglstensportalen i Ringsted Kirkes nordre
korsarm uden dog at være helt så fremspringende
som denne (DK Sorø 122 med fig. 10). Døren i
Rudkøbing (jf. fig. 26) har vandret granitoverligger og derover et tympanonformet vindue. I den
rigt falsede portalomramning er murede søjler,
hvis kapitæler bærer en rundstav.
Vestre gavlspids, der var ommuret med gule sten,
blev nymuret med munkesten, kammene blev repareret og alle gesimser fornyet efter de gamle former.
Indvendig blev ‘korbuen’ og det murede parti herover nedtaget og opmuret på ny. Den nye
spidse korbue er mod skibet forsynet med en fals.
Et krævende arbejde var herefter afrensningen af
alle vægflader for puds og kalk, hvorefter kun sakristiet og korsarmen stod med hvidtede vægge.
Det omfattende murerarbejde udførtes af firmaet M. Lange og Søn.83 Sokkelstenene i koret
blev leveret af Rønne Granitbrud, mens munkesten og alle former for formsten (til hvælv og
portal) samt ‘munketagsten’ kom fra Klostermosegårds Teglværk ved Helsingør. Firmaet Kragh
& Sole, Horsens, leverede ‘Skramberger-fliser’ til
gulvet. Arkitekt Estrup fik honorar og rejseudgifterne betalt, mens hans konduktør og faste mand
på pladsen, J. Nielsen, betaltes for ‘ledelse og tilsyn med arbejdet’.84
Kirkerummets fremtræden efter restaureringens afslutning 1897 fremgår af fig. 88. Væggene
står med røde munkesten, gamle og nye, og med
nye fuger. Alt er teglrødt bortset fra de pudsede
hvælvkapper i koret (hvor kun ribberne er røde)
og det gipsede tøndehvælv i skibet. I korgavlen
er de genåbnede vinduer forsynet med glasmalerier (s. 1405).
marinus andersens restaurering
1956
To generationer senere oplevede mange rummet
som mørkt og dystert, og under en restaurering
1956 ved arkitekt Marinus Andersen blev væggene igen hvidtet, idet man kalkede direkte på
stenene. Tanken om hvidkalkning var først frem-
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Fig. 40. Bygningstavle til minde om tårnets istandsættelse 1699, opsat af byfoged Claus Berthelsen (s. 1404).
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Construction tablet commemorating the repair of the tower in 1699, set up by the
town recorder Claus Berthelsen.

ført af kirkemaleren Einar V. Jensen, der fandt, at
kun en hvid væg kunne give inventarets farver
den rette baggrund. Idéen blev støttet af Nationalmuseet, og i en henvendelse til menighedsrådet 1951 skrev Otto Norn: ‘Da kirken blev
restaureret o. 1896, var det en ren modesag at
afrense vore teglstenskirkers vægge og fremdrage
de nøgne røde mursten. Man havde den fejlagtige opfattelse, at derved blev de middelalderlige
kirkerum ‘ført tilbage’ til deres oprindelige skikkelse’. Set fra museets synspunkt måtte en hvidkalkning af kirkens indre næsten betragtes som
en forudsætning for den kommende istandsættelse af inventaret.85
Ved restaureringen 1956, der i væsentlig grad
omfattede inventaret, fornyede man tillige skibets
tøndehvælv, der er udført som en træforskalling
med rør og puds.
Den velholdte kirke fremtræder i dag i den
skikkelse, den fik ved Hector Estrups restaurering
1895-97, modereret af de ændringer, som Marinus Andersen foretog 1956. Som et lille, men ikke
uvæsenligt raffinement er de udvendige karme og
sålbænke i Estrups ‘renæssancevinduer’ nu også
hvidtede.
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tematisk oversigt
Gulve. I koret ligger gule mursten på fladen i
zigzagmønstre fra 1950’erne. Gangene i skib og
korsarm er beklædt med gule, ottekantede ‘mejerifliser’ og sorte kvadratiske, der er lagt under den
seneste restaurering 2004, da også bræddegulvene under stoleværket blev udskiftet. I våbenhuset ligger ølandsfliser, vel fra 1800-tallet. – Ældre
†gulve var af mursten, der ifølge regnskaberne
jævnligt måtte repareres.
Vinduerne fremtræder i den skikkelse, de fik
ved restaureringen 1896. Oprindelige er kun de
genåbnede, romanske åbninger i korets østgavl og

nordside, mens de to vinduer i korets sydside er
replikker af det nordre. De seks store vinduer i
skibet og de to i korsarmen, der er fladrundbuede
og falsede, er kun for nogles vedkommende anbragt i ældre åbninger. Vinduerne i sakristiet og
det lavt siddende vindue i korsarmens østside, der
giver lys til ligkapellet, er rundbuede og smigede.
Alle vinduer har rammer af smedejern.
†Vinduer. Ved restaureringen 1896 udtoges de
fladrundbuede støbejernsrammer, som Nebelong
havde ladet indsætte 1837, heraf seks i kirkens sydside. Ved denne lejlighed afdækkedes spor af flere
ældre åbninger (fig. 37): to små dobbeltfalsede
vinduer fra 1200-tallets teglstenskirke (jf. s. 1380),

Fig. 41. Kirken, set fra sydvest, under restaureringen i sommeren 1896 (s. 1393). Koret er færdiggjort med en ny
murskal og små romanske vinduer. I skibet har man genindsat granitten omkring det tidligere dørsted i syd; i vestgavlen er man ved at nedtage N. S. Nebelongs †portal fra 1837. De udtagne †vinduesrammer af støbejern, også
fra 1837, er stillet op ad det tømrede byggestillads. Foto i Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. – The church seen from the
south west during the restoration in the summer of 1896.The chancel is finished, with a new wall shell and small Romanesque
windows. In the nave the granite around the former doorway in the south has been re-installed; in the west gable N. S. Nebelong’s
†portal from 1837 is being taken down.The removed †window frames of cast iron, also from 1837, are propped up against the
timber scaffolding.
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Fig. 42. Indre set mod øst under restaureringen o. 1895. †Hvælvene i koret er nedtaget. I den gamle †korbue, der
kort efter blev nymuret, ses bag prædikestolen rester af skibets gamle østvæg (s. 1379). Foto i Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. – Interior looking east during the restoration c. 1895. †The vaults in the chancel have been taken down. In the
old †chancel arch, which was rebuilt shortly afterwards, remains of the old east wall of the nave can be seen behind the pulpit.

tre store, fladrundbuede og smigede vinduer, der
var placeret omtrent som Nebelongs vinduer og
formodentlig var kommet til ved kirkens istandsættelse 1780-81 (s. 1390), samt ligeledes i sydsiden et (senmiddelalderligt?) fladbuet, falset vindue.
Tagværkerne over langhuset er af fyr. Tømmeret
over skibet stammer hovedsagelig fra istandsættelsen 1780-81 (jf. s. 1390), da tagværket blev
fornyet med norsk fyr; inden da havde man allerede udskiftet korets tagværk. Over koret er der
tre lag hanebånd; spærsko og stivere er af eg. I
skibet har spærfagene lange, krydsende bånd, der
tjener til ophæng af tøndehvælvet, og hertil to lag
hanebånd, af hvilke det nederste (lige over hvælvet) bærer et bræddegulv. I korsarmens tagværk,
også af fyr, er bevaret enkelte egespær fra et ældre
tagværk, der har haft krydsbånd.

Tagbeklædning. Tagene dækkes af røde vingetegl, der er fornyet flere gange, og som har afløst
munke og nonner. Endnu ved en reparation 1743
genanvendte man gamle ‘brugbare hulsten’.15 –
Spiret er siden 1886 tækket med kobber, der afløste egespån (jf. s. 1389). Over tårnets fire spidsgavle, der tidligere var tækket med tegl, blev 1886
lagt skifer, der igen er afløst af kobber.
Vindfløjen over tårnspiret har bevaret sin fane
fra »1746«, anbragt øverst på en fløjstang over en
stor kugle af kobber, der 1886 afløste en kugle af
træ.15
†Vindfløje. En fløj på spiret nævnes første gang
1699, da den skulle forbedres med en ny kobberplade.15 I december 1710 flåede en storm ‘jernfløjstangen’ af spiret, og i faldet slog den både tagsten og lægter i stykker. En ny fløj (vejrhane) blev
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Fig. 43. †Kalkmaleri på korets nordvæg, rester af figurmaleri og buefrise, fra o. 1500(?). Nederst et af de to bevarede
indvielseskors i korets østvæg (s. 1405). Akvarel efter fremdragelsen 1895 af Jacob Kornerup. I NM. – †Wall painting
on the north wall of the chancel, remains of figure painting and arch frieze, from c. 1500(?). Bottom: One of the two preserved
consecration crosses in the east wall of the chancel.

i foråret 1711 fremstillet i Lübeck, efter at ‘den
gamle hane’ var blevet bragt dertil.15 Andre fløje
har i ældre tid også prydet kirkens gavle i øst og
vest. To tømrere nedtog 1741 ‘en gammel fløj af
kirken’ og forfærdigede en ny;86 1771 solgte man
en gammel ‘fløjjernstang’ med en kobberrulle og
fløj.28
Opvarmningen sker siden 2004 ved et vandbåret anlæg, der er tilsluttet byens fjernvarmenet, og
som har afløst et udtjent elvarmeanlæg. – Kirken
har kunnet opvarmes siden 1871,87 da der blev
opstillet to kakkelovne med skorstene i korsarmens sydlige hjørner. De to ovne afløstes 1886
af en kalorifer (af fabrikatet A. B. Reck), der var
installeret i tårnrummet.32 Denne varmluftsovn
blev o. 1950 erstattet af elvarme.
Der blev 1896 indlagt gas til brug i lysekronerne. Kirken fik elektrisk lys 1921.

Bygningstavle (fig. 40) til minde om tårnets
istandsættelse 1699, opsat af byfogeden Claus Berthelsen (jf. s. 1389). »Anno 1699 er dette taarn
renoveret i spiiren med ny klædning, spaan, blyrender, taget oc synden oc vesten side af muren
med kierkens egne medel oc borgerskabets omgaaende hilp. Gud fremdeles være deris belønner
oc sit fattighuusis forsuar oc beskiærmere. Claus
Bertelsen«. – Tavle af lys kalksten, ca. 60×60 cm;
indskrift med reliefversaler. Indmuret i tårnets
vestside.
En kraftig, teglhængt støttepille ved korets sydøstre hjørne, ca. 1×2,5 m, nævnes første gang
1848.32 Den er formodentlig opsat i forbindelse
med restaureringen 1837 for at afbøde en revnedannelse i korgavlen. Pillen er 1896 skalmuret
med munkesten og forsynet med en granitsokkel
svarende til korets.

tematisk oversigt · kalkmalerier · †loftsmalerier · glasmalerier
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Murbehandling. Murene, der vel i middelalderen
har været hvidkalkede, stod i 1600-tallet og senere som pudsede facader. Synsmændene foreslog
1780, at murene ved ‘kirkens afpudsning’ blev
malet med en rød eller gul farve, og at foden,
hvor den var af kampesten, blev malet blå.11 Om
arbejdet blev udført, vides ikke.
Klokkestolen, der er af eg, er senest repareret og
delvis udskiftet 1969.

altertavlen’.32 Den store baldakin, der vel var kommet til i 1700-tallet, var malet med limfarve og
dækkede dele af både korets østvæg og hvælvet
herover. Den forsvandt ved restaureringen 1895.
3) 1864 i forbindelse med orgelpulpiturets udvidelse blev vestvæggen bag orglet malet med blå
limfarve.32

kalkmalerier

Maleri på træhvælvet i skibet, 1696 (jf. s. 1390).
En »Mons(ieu)r Steen Winckel« modtog 1696
22 rdlr. for at ‘anstryge’ det nyopsatte tøndehvælv og for ‘guldet til (konge)kronen’ og kongens monogram »C5« (Christian V), som stod at
læse på ‘en bjælke ved det nye loft’ sammen med
byfogedens navn (Claus Berthelsen).90 Malerens
navn (i bilaget »Mons(ieu)r Steen Winkell«) og
titel antyder, at der formodentlig var tale om
et medlem af den nederlandske kunstnerslægt
Steenwinckel, der i 15-1600-tallet arbejdede i
Danmark.91

To senmiddelalderlige indvielseskors i korets østvæg (jf. fig. 1 og 43) blev fremdraget 1895. Korsene, omgivet af ringe, er malet med okkerrødt
på den hvidtede væg. To lignende var malet på
hver side af vinduet på korets nordvæg.88
†Kalkmalerier. 1) (Fig. 43), o. 1500(?). 1895 fremkom fragmenter af et †figurmaleri i korets nordvæg
over døren til sakristiet. I skjoldfeltet var der efter
afbankning af kalklagene bevaret to hellige personer med glorie, hvoraf den ene muligvis holder en
kølle og da kunne være apostlen Judas Taddæus.
Herover løb en rød, vandret buefrise med trekløvere i spidserne. Jacob Kornerup, der besigtigede
fundet og malede en akvarel, turde ikke afgøre,
hvem figurerne forestillede.46 Malerierne, der blev
betegnet som ‘lidet betydelige’ og til dels ‘uforståelige’,89 forsvandt under den følgende restaurering.
2) ( Jf. fig. 45 og 53), malet baldakin, 17-1800-tallet. Malermester C. N. Hoffgaard, Rudkøbing,
betaltes 1849 for at have (op)malet ‘draperiet bag

†loftsmalerier

glasmalerier
Glasmosaikker (jf. fig. 44 og 47), 1904, i de trekoblede vinduer i korets østvæg, udført og skænket af glarmester Rasmus Berg, Rudkøbing, efter
tegning af arkitekt Hector Estrup.87 Mosaikkerne, der har geometriske mønstre, er indsat samtidig med opstillingen af det nye alter, der også var
tegnet af Estrup.
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Fig. 44. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.

Inventar
Oversigt. Ud over foden fra den romanske *(†)døbefont (i Langelands Museum) omfatter kirkens ældst
bevarede inventar kun genstande fra middelalderens
senere del.Tidligst er en klokke (nr. 1) fra o. 1400, mens
korbuekrucifikset kan dateres til o. 1530. Fra reforma
tionsårhundredet stammer endvidere dåbsfadet, der er
fremstillet o. 1550, og et sæt alterstager fra 1585 (nr. 1),
som ifølge senere kilder er skænket af stiftslensmand
Laurids Brockenhuus.
1600-talsinventaret omfatter prædikestolen fra 1608
og to lysekroner, den ene skænket 1623 af borgmester Peder Thomassen og hustru Anne Mortensdatter
(nr. 1), den anden foræret 1691 af Cathrine, enke efter
rådmand Niss Feddersen (nr. 2). En *(†)altertavle fra
1612 findes nu i Langelands Museum. Alterkalken fra
1689 er givet af borgmester Mogens Hansen, mens

oblatæsken fra 1695 er en foræring fra kirkeværge Sten
Jensen og hustru Karen Jacobsdatter.
Kirkens tredje lysekrone er skænket 1729 af Maria
Elisabeth Kjeldsen, enke efter kirkeværge Laurids
Kjeldsen, og parrets børn. Fra 1700-tallet stammer i
øvrigt alterkanden (nr. 1), der er omstøbt 1751 af den
lokale guldsmed Abraham Hyphoff af sølvet fra et
†altersæt og en †alterkande. Den næstældste klokke
(nr. 2) er fra 1778, støbt af klokkestøber Michael
Carl Troschell, København, af en ældre klokke (nr.
†5). Stolestaderne er opsat 1780-81, mens en jernbeslået kiste til opbevaring af kirkens regnskaber er fra
1785/86. Det ene kirkeskib, orlogsfregatten »Kronprins Frederik«, er ophængt 1795, det andet, orlogsfregatten »Frederik«, er fra 1811; begge er skænket af
søfolk.

inventar
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Fig. 45. Indre set mod øst før restaureringen 1895-97. Foto i NM. – Interior looking east before the restoration, 1895-97.
Døbefonten i sakristiet (nr. 1) er en gave fra tidligere sognepræst og amtsprovst Hans Peter Egede Lund
1837, mens (†)altermaleriet, der hænger på korsarmens østvæg, er doneret af prins Christian Frederik
(Christian VIII) i 1838; det er malet af Heinrich Eddelien. Orgelpulpituret er opsat 1844. En porcelænsalterkande fra Den Kongelige Porcelænsfabrik er anskaffet
samme år (nr. 2), mens et sæt alterstager af bronze
(nr. 2) er leveret 1850 af hofgørtler Herlov Dalhoff
i København; de henstår nu i kisterummet. To tremmefløje i vestindgangen er udført af snedkermester
Birkemose 1854, mens kirkens tredje klokke er støbt
1863 af Gamst og Lunds efterfølgere (P. J. Winstrup og
Victor Gamél) i København. Et antal løse stole, placeret forskellige steder i kirken, er leveret 1884 af snedker
Ludvig Hoffmann Olsen. Endelig findes fire sygesæt
fra perioden 1841-o. 1920.
Alterpartiet er udført 1904 efter tegning af Hector
Estrup, mens alterskranken er udført i 1950’erne efter
tegning af Marinus Andersen. Kaare Klint-stolene i
koret er anskaffet 1956; granitdøbefonten er udført
af billedhugger Ulf Rasmussen i 1968. Tårnuret er fra
1975, orglet fra 1979. Fra 1900-tallet stammer i øvrigt

forskelligt løsøre, bl.a. alterdisken, syvstagen, fem messehagler, dåbskanden og salmenummertavlerne m.m.
Farvesætning. Korets nuværende farveholdning, der
er fastlagt ved restaureringen i 1950’erne, er præget
af naturlige, varme nuancer af træ og skind samt alterprydelsens guldbelægning. I skibet og korsarmen er
træværket malet i forskellige nuancer af lys grå, der
kontrasteres af stolegavlenes udsmykning med rektangulære skriftfelter i hhv. rødt/guld og lyseblåt/hvidt,
samt af prædikestolens genskabte, polykrome farvesætning. Farveholdningen i denne del af kirken stammer fra restaureringen i 1950’erne og en istandsættelse
2004.
	Ældre farvesætninger kendes kun i begrænset omfang. Det træskårne inventar har haft broget staffering,
sådan som det er genfremdraget på prædikestolen og
på *(†)altertavlen. 1792 blev inventaret malet med forskellige marmoreringer samt perle- og stenfarve, suppleret med forgyldte indskrifter på altertavlen, lasurer
på prædikestolen og ‘sarte kulører’ på orglet og orgelpulpituret.27 Også i forbindelse med restaureringen
1837 og atter 1857 blev inventaret malet, uden at det
kan fastslås, hvilke farver der blev anvendt ( jf. dog også
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*(†)altertavle s. 1415, prædikestol s. 1432). 1857, 1864
og igen i 1880’erne blev dele af inventaret egetræsådret, mens der i 1950’erne anvendtes rødt, brungult,
sort og grønt på stoleværket.
Kilder. Det ældste, kendte inventarium er fra 1576
og nævner kun et altersæt, to alterbøger, en bibel, en
messehagel og et skab, hvori de nævnte genstande
uden tvivl har været opbevaret.92 Egentlige kirkeregnskaber er bevaret fra 1682, til dels med bilag.93 Her
findes fortegnelser over kirkens inventar (inventarier)
samt posteringer, der viser kirkens indtægter og udgifter år for år. Regnskaberne giver dermed oplysninger
om stort og småt, fra den løbende vedligeholdelse af
bygningen og inventaret til nyanskaffelser, reparationer
og restaureringer. To indberetninger, forfattet 1720 og
1742 af byfoged Christopher Friederich Friederichsen, indeholder fyldige beskrivelser af kirkebygningen,
dens inventar og gravminder,94 mens de omfattende
arbejder, der fandt sted i 1700-tallets sidste årtier,
belyses af en række licitationsforretninger.27 Restaureringsarbejderne 1837 er dokumenteret i forskellige
skrivelser samt i regnskaberne95 og belyses desuden af
arkitekt N. S. Nebelongs grundplan over kirken med
projekterede ændringer (fig. 14). Byskriver Peder Rasmussens byhistorie fra 1849 rummer en beskrivelse
af kirken, som den fremstod efter restaureringen, og
hertil føjer sig en detaljeret indberetning ved J. B. Løffler fra 1875/76.44 Endelig findes et antal fotografier
af kirkens indre, optaget før eller under restaureringen
1895-97 (fig. 42, 45 og 53) samt Hector Estrups snit
1892 (fig. 15f ).
Det middelalderlige kirkerum. Kendskabet til kirkens
indretning og udstyr i middelalderen er yderst begrænset. Intet er overleveret om højalteret, og kun ét sidealter er kendt (s. 1352). Sidst i middelalderen tilkom
korbuekrucifikset, der markerede overgangen mellem
kor og skib. *(†)Døbefonten, hvoraf kun foden er bevaret, har vel som vanligt stået i vestenden, mens klokkerne, der har omfattet i hvert fald to styk, må have
hængt i en †klokkestabel på kirkegården (s. 1389).
Kirkerummet efter reformationen. I løbet af 1500-tallets anden halvdel må der være tilkommet en (ukendt)
prædikestol og vel også faste stolestader. 1576 ejede
kirken i øvrigt et altersæt, to alterbøger, en bibel og
en messehagel, der opbevaredes i et aflåseligt egetræsskab i sakristiet. Genstandene kan, såvel som et senere
omtalt indmuret skab sammesteds, være af middelalderlig oprindelse, om end dette ikke kan afgøres med
sikkerhed. 1585 modtog kirken et sæt alterstager, ifølge
senere kilder som en gave fra stiftslensmand Laurids
Brockenhuus.
Kirkerummet i 1600-tallet. I begyndelsen af 1600tallet skete flere væsentlige fornyelser. 1608 bekostede
kirken en prædikestol, 1611 skænkede borgmester
Niels Nielsen og hustru Anne Panck et korgitter, og
1612 gav Christen Nielsen og hans arvinger en stor

altertavle. Både altertavlen og prædikestolen er i højrenæssancestil og prydet med malerier med bibelske
motiver. Såvel skibet som korsarmen var møbleret
med stolestader, og flere stole fandtes desuden på to
pulpiturer opført langs korsarmens nordvæg og ved
skibets vestvæg; på sidstnævnte stod også orglet, tidligst omtalt 1634. Klokkerne må være flyttet til det
nyopførte vesttårn 1621, og her stod også et tårnur, der
var bekostet og blev holdt ved lige af bystyret. Uret
er tidligst omtalt 1662, men kan være ældre. Juleaften
1623 forærede borgmester Peder Thomassen og hustru
Anne Mortensdatter en lysekrone med 16 arme, som
blev ophængt i eller nær ved koret.
I århundredets anden halvdel modtog kirken en
lang række gaver i form af altersølv og tekstiler. Hertil
kom også forbedringer af kirkens belysning. 1673 gav
rådmand Niss Feddersen og hustru Cathrine to lysearme, der blev fæstnet til korgitteret, og 1691 skænkede enken en ottearmet lysekrone, som blev hængt
op i korsarmen. 1682 anskaffedes endnu en klokke, og
1693 blev en ældre klokke omstøbt af klokkestøber
Albert Benning.
Kirkerummet i 1700-tallet. 1704 fik kirken et tredje
pulpitur, bekostet af konsumptionsforvalter Rasmus
Pedersen og hustru Anna Hendrichsdatter, og opsat
langs skibets sydvæg med indgang via en trappe fra
†våbenhuset. I århundredets første årtier indrettedes
desuden tre lukkede stole bagest i skibet og korsarmen. 1717 anskaffedes et nyt orgel, delvis bekostet
af ovennævnte Rasmus Pedersen og byfoged Christopher Friederichsen, og 1729 gav Maria Elisabeth
Kjeldsen, enke efter kirkeværge Laurids Kjeldsen, en
lysekrone, som blev hængt op i vestenden. En alterskranke må også være kommet til; den omtales dog
tidligst 1755 i forbindelse med en reparation. 1741/42
blev to ældre klokker omstøbt til en ny klokke, som
dog atter omstøbtes 1778, og 1783 anskaffedes et nyt
tårnur, udført af urmager Claus Fabricius i Ærøskøbing.
Kirkerummet 1780-1837. I årene 1780-1792 blev
inventaret fornyet eller ombygget og stafferet i Louis
Seize-stil. Arbejderne indledtes 1780, da stoleværket
inklusiv skrifte-, præste- og degnestole blev fornyet
sammen med korgitteret.27 1788-89 var turen kommet
til kirkens vestende, hvor orgelpulpituret med tilhørende pulpiturstole samt de lukkede stole nedenunder
blev nyopført, ligesom man anskaffede et nyt orgel.
Samtidig må sydpulpituret været taget ned. Moderniseringen fuldførtes 1792 med en fuldstændig nymaling
af inventaret i forskellige stenfarver og marmoreringer
samt nye malerier på altertavle og prædikestol, udført
af maler R. Klingenberg for i alt 235 rdlr.86 1795 fik
kirken sit første kirkeskib, en gave fra lokale søfolk, og
endnu et fulgte 1811.
Kirkerummet 1837-95. Restaureringen 1837 ved N.
S. Nebelong indebar væsentlige ændringer i kirkens
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Fig. 46. Alterpanel og alterprydelse, 1904 (s. 1410). 1:40.Tegning af Hector Estrup. I Horsens Museum. – Altar panel
and altar decoration, 1904.

møblering. I koret blev altertavlen forsynet med et
nyt maleri af Heinrich Eddelien. Der blev opsat en
ny alterskranke med spinkle messingbalustre og opført
nye lukkede embedsstole, ligesom korgitteret blev
erstattet af en lav korskranke. Kirken fik desuden en
døbefont af kunststen, udført på Rendbjerg Teglværk
som en næsten identisk kopi af en alabastdøbefont fra
1807 i Augustenborg Kirke. Stolestaderne blev ombygget, og i korsarmen blev pulpituret fornyet. 1844 blev
orgelpulpituret afløst af et nyt og mindre, der dog atter
udvidedes 1864 i forbindelse med anskaffelsen af et nyt
orgel.

Ved Hector Estrups restaurering 1895-97 fjernedes
altertavlen, embedsstolene i koret og korskranken. Stolestadedørene blev aftaget, og pulpituret i korsarmen
fik ny brystning. En ny alterskranke blev 1904 fulgt af
det nuværende alterparti i nyromansk stil, begge dele
efter tegning af arkitekten. 1932 blev orglet fornyet.
Ved restaureringen i 1950’erne (Marinus Andersen)
blev alterpanelet afrenset og alterprydelsen belagt med
guld. Koret blev møbleret med en ny alterskranke,
tegnet af arkitekten, og løse stole. Stolestaderne blev
nymalet og deres endegavle smykket med indskrifter,
bl.a. en præsterække. 1979 anskaffedes et nyt orgel.
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Alterborde og -klæder m.m.
Alterbord, antagelig fra 1904, muret af røde teglsten, 152×62 cm, 95 cm højt. Siderne er dækket
af alterbordspanelet (ndf.) bortset fra bagsiden,
der står hvidpudset. 1951 var bagsiden afrenset,
mens de øvrige sider var berappede.96
†Alterborde. 1) Uvis datering. En kerne kan være bevaret i det nuværende alterbord. 2) ( Jf. fig.
42), udført af snedker J.Winther,33 anvendt under
restaureringen 1895-97.
Alterpanel, (fig. 46-47), 1904, tegnet af Hector
Estrup og udført af billedhugger Niels Hansen,
København, sammen med alterprydelsen (ndf.),
i nyromansk stil.97 Af nåletræ med tilsvarende
bordplade, 203×88 cm, 104 cm højt, udformet
som en rammekonstruktion og placeret uden
på alterbordet. Panelets forside har reliefskåret
Kristusmonogram i cirkelslag, flankeret af alfa og
omega i rudestillede rammer. I hver side er akantusornamenter, og over og under reliefferne ses
en tovsnoning, forneden endvidere en tungebort.
Kortsiderne er glatte. Panelet står umalet.
Den oprindelige †bemaling (jf. fig. 46) var udført af kunstmaler Jørgen Storck, København.98
Rammeværket blev stafferet med grønt, rødt,
brunt og hvidt, de tre centrale motiver fremhævedes med guld, alt på blå bund. Stafferingen blev
afrenset i 1950’erne.99
†Alterklæder. 1) Omtalt 1695, en gammel, grønblomstret kappe med frynser om, der hang ‘næst’
alteret.74 2) Omtalt 1695, skænket af Cathrine,
enke efter rådmand Niss Feddersen, et forhæng
af rødt taft (jf. nr. †4, †alterdug nr. 2, lysekrone
nr. 2, †lysearme nr. 1-2, †gravsten nr. 4). Neden
om forhænget sad to gamle kniplingskapper.74
3) Omtalt 1695, et ‘forhæng’ af vædderskind og
taft (et »Wedershind Tafftes forhæng«).74 4) 1717,
skænket af samme giver som nr. 2. Et alterklæde
af rødt plys med tilsvarende kapper; såvel klædet
som kapperne var kantet med guldgaloner.15 5)
1817, af karmoisinrød fløjl. Anskaffet i anledning
af reformationsjubelfesten.86 6) 1857, leveret af J.
J. Gammeltoft & Co.’s Mode- og Manufakturhandel, af velour d’Utrecht.32
Blandt †alterdugene kan nævnes: 1) Omtalt 1695,
en alterdug med tilhørende ‘omfang’.74 2) 1703,

skænket juleaften d.å. af Cathrine, enke efter rådmand Niss Feddersen (jf. †alterklæde nr. 2 og 4,
lysekrone nr. 2, †lysearme nr. 1-2, †gravsten nr.
4). En alterkappe af kramlærred med kniplinger om.100 3-4) 1735/36, af lærred, der var købt
hos lærredskræmmer Jørgen Schrøder og kantet
med fine kniplinger.86 5) 1773, syet af Kirstine
Marie Busk, kantet med kniplinger.101 6) 1780,
syet af Karen Hansdatter, af lærred og kantet med
kniplinger, der var leveret af kniplingskræmmer
Jørgensen.86 7) 1856, skænket af jomfru Henriette Bay, med hæklet bort, der 1872 genanvendtes på en ny dug.86 8-9) 1877 og 1881, skænket
af Marie Hansen; den yngste med en korsprydet
bort.102 10-12) 1918/19, hhv. skænket af fru E.
Michelsen, fru apoteker Bauer og fru købmand
Elling. Hvide med broderi.102
†Brudetæpper. 1-2) Tidligst omtalt 1815, skænket til kirken af arvingerne efter købmand Christian Povelsen Bay.86 Tæpperne var af hhv. grøn
og gul silke med broderier.
†Kortæppe, 1883, bekostet og udført af kvinder
i menigheden. Broderet.103 Tæppet blev fornyet
1905 og atter 1930.102
Knæleskammel, 1905, af nåletræ, dekoreret med
en tungebort og med broderet betræk, udført af
kvinder i menigheden.102 Motivet er et Kristusmonogram i lys beige på mørkeblå bund.
†Knæleskammel, 1700-tallet, en lille skammel,
betrukket med rød fløjl.15 1844/45 blev betrækket fornyet.15
alterprydelser
Alterprydelsen (fig. 46-47), 1904, er tegnet af
Hector Estrup og udført af billedhugger Niels
Hansen, København,97 sammen med alterpanelet (ovf.). Af nåletræ, bestående af et retabel
med reliefudsmykning hvorover et krucifiks. I
det fremhævede midtparti ses Korslammet under
en trekløverarkade. De flankerende sidefelter har
rundbuede arkader hvori evangelisternes symbolvæsner, tv. Markus’ løve og Mattæus’ engel, th.
Johannes’ ørn og Lukas’ okse; alt indrammet af
en prydbort med akantusløv mellem rosetmedaljoner. Retablet krones af et stort krucifiks på et
trinopbygget podium. Den stående Kristusfigur
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Fig. 47. Alterpanel og alterprydelse, 1904, tegnet af Hector Estrup (s. 1410). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar
panel and altar decoration, 1904, designed by Hector Estrup.
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Fig. 48. *(†)Altertavle, 1612 (s. 1413). I Langelands Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – *(†)Altarpiece, 1612.

er kronet og vist med åbne øjne; det knælange
lændeklæde er stærkt stiliseret. Korstræet med
bladprydede korsender har cirkelglorie med fordybet versalindskrift: »INRI«. Retablet, Kristus-

figuren, korsendernes blade og strålekransen er
forgyldt, mens selve korset er malet mørkebrunt.
Den oprindelige †staffering (jf. fig. 46), udført af
kunstmaler Jørgen Storck, København,98 omfat-
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Fig. 49. Topstykke med maleri af Syndefaldet og Kristus på korset. Detalje af *(†)altertavle (s. 1413). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Top piece with painting of the Fall of Man and Christ on the Cross. Detail of *(†)altarpiece.

tede blå, grønne, røde og hvide farver samt lidt
forgyldning.96 Ved restaureringen i 1950’erne blev
Kristusfigurens hoved fornyet,104 bemalingen afrenset og træet forgyldt med ‘poleret guld’.96
Alterprydelsen har forbillede i de senromanske
gyldne altre og krucifikser; således er Kristusfiguren nært knyttet til Åby-krucifiksets figur (DK
Århus 1443).105
Hector Estrups første forslag 1899 til et alterparti med alterbord og retabel i nyromansk stil,
men kronet af et gotisk inspireret krucifiks (fig.
106), opnåede anbefaling fra Det Særlige Kirkesyn, der dog tilrådede, at de gotiske elementer
blev ombyttet med ældre stilformer.106
*(†)Altertavle (fig. 48-53), udført 1612 ifølge skåret og malet datering, skænket af Christen Nielsen
og hans arvinger.107 1839 indsattes et nyt maleri i
storfeltet, udført af Heinrich Eddelien og skænket
af prins Christian Frederik (Christian VIII), davæ-
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rende guvernør over Fyn og Langeland ((†)altermaleri ndf.); ved samme lejlighed blev tavlen øget
i højden og bredden. Maleriet blev udtaget 1895,
hvorefter tavlens storfelt har stået tomt.
Den store altertavle, i højrenæssance, er arkitektonisk opbygget med postament, tredelt storstykke og todelt topstykke, kronet af en trekantgavl. Postamentet og topstykket har sidevinger,
mens storstykkets vinger er gået tabt. Fire korintiske frisøjler med prydbælter med rulle- og
beslagværkskartoucher med bosser, frugter og
draperier inddeler storstykket i et storfelt og to
smallere sidefelter. Storfeltets udsmykning mangler som sagt, mens smalfelterne, der flankeres af
pilastre med ophængte draperier med frugtklaser
samt kannelering, har portalindramning med beslagværk og bosser. Søjlerne hviler på høje, retkantede postamenter med rosetter, hvorunder
bosseprydede krumknægte; under de to yderste
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er små hængestykker med diademhoveder. Postamentet har retkantede fremspring med masker og
flankeres af små rulleværksvinger med indskrift,
der samlet danner årstallet »1612«. Storgesimsen,
hvis underside har rektangulære felter med beslagværk, har mellem frisefelterne krumknægte
med tandsnit, der gentages på kortsiden. Under
felterne er små hængestykker i form af draperier
og midt for et kerubhoved. Det todelte topstykke,
der flankeres af kartouchevinger med rulle- og
beslagværk samt frugtklase, gentager storstykkets
opbygning, idet søjlerne dog er erstattet af joniske
hermer. Den midterste er en skægget mand med
hænderne samlet foran brystet, de to yderste er
kvindelige med småvinger i stedet for arme. På
skafterne er båndophængte frugtklaser. Topfelterne har arkadeindramning af udbuende pilastre og
bueslag med tungebort, alt smykket med bosser og
beslagværk; i sviklerne er liljeagtige ornamenter.
Topgesimsen, der er todelt ved krumknægte med
tandsnit, bærer det trekantede gavlstykke, der ligeledes er prydet med tandsnit langs de skrå sider.
Staffering. Altertavlen fremstår i dag med fragmenter af den oprindelige, rige renæssancestaffering, afdækket efter en prøveundersøgelse 1948

ved kirkemaler Einar V. Jensen.108 Rammeværket
har polykrom staffering med cinnoberrødt, violet,
blå smalte, grøn og rød sølvlasur samt forsølvning
og forgyldning. Sidefelterne samt postament- og
gesimsfelterne har indskrift med forgyldt fraktur
og forsølvede initialer på rødbrun bund. På sidefelterne læses i venstre side indstiftelsesordene,
i højre side trosbekendelsen; på postamentfeltet
Fadervor, mens der på gesimsen er citater fra
Rom. 5,12 og et ikke umiddelbart identificerbart skriftsted (»Saa er oc liffsens Retferdighed
komm(…) offuer alle menn(…)ke ved (…) Retferdighed Huilcken er Jesus Christuz som gaff sig
sielf (…)«). På topstykkets postament står ordene
fra 1 Kor. 11,26-28 og på topgesimsen er en delvis bevaret giverindskrift: »… Oc er Den Bekostet aff Hans Arffuenge Anno 1612«.
Altertavlen har i sin nuværende tilstand seks
malerier, der kan være malet af den samme maler, som udførte malerierne på prædikestolen (s.
1432),96 alle malet direkte på træet. Under storstykkets sidefelter er små, parvis anbragte malerier af evangelisterne med deres symbolvæsner, i
venstre side Mattæus og Markus (fig. 50), i højre
side Lukas og Johannes (fig. 51). Motiverne er

Fig. 50. Mattæus og Markus. Detalje af *(†)altertavle (s. 1413). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Matthew and Mark.
Detail of *(†)altarpiece.

alterprydelser

udført efter forlæg, der går tilbage til træsnit af
den franske maler og gravør Bernard Salomon
fra 1557.109 Figurerne er sat i dels landskabelige,
dels arkitektoniske rammer; de er klædt i dragter
i klare farver med brug af rødt, violet, gyldent og
grønt. Topstykket har to malerier (fig. 49). I det
venstre felt ses Syndefaldet, malet efter et kobberstik af Hendrik Goltzius efter Bartholomeus
Spranger. I billedets højre side ses Evas nøgne,
svajede skikkelse; hun løfter venstre arm og modtager æblet fra slangen, som slynger sig om træet;
i dets venstre side anes Adams skikkelse (stærkt
ødelagt) med armen rakt frem mod Eva. I det
højre topfelt ses Jesus på et skråtstillet kors med
lukkede øjne og hovedet hældende mod højre
skulder. Han har stråleglorie, og snippen fra det
smalle lændeklæde er ført ind mellem benene
og bag om korsstammen. I baggrunden skimtes
konturerne af byen Jerusalem foran et bjergmassiv. Begge motiver er malet i dæmpede, overvejende brunlige farver.
Ved afdækningen af den oprindelige bemaling
1948 konstateredes tre nyere overmalinger, alle
bedømt som ‘næppe ældre end fra 1800’erne’.
Afdækningen blev foretaget på topstykkets højre
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felt og en del af den tilhørende ramme samt på
storstykkets venstre smalfelt. Det ældste af de tre
lag havde grå felter og grå marmorering på rammeværket; det kan formentlig dateres til 1792 (jf.
ndf.). I det næste lag (1817 eller 1839) var på
smalfeltet malet ‘anden del af indstiftelsesordene’
med gul fraktur på sort bund, mens rammen havde lys grålig marmorering. Topfeltet havde grålig
marmorering og rammen omkring det en lidt
lysere marmorering; yderrammen med hermen
var gråmalet. I det yngste lag (1839 eller 1857),
som tavlen stod med til 1948, havde såvel topsom smalfelt indskrift med forgyldt fraktur på
sort bund i form af skriftsteder, på smalfeltet 1.
Joh. 4,16, på topfeltet Joh. 8,12. Rammeværket
var malet med rødliggrå farve; søjlerne hvide.
Tilblivelse og senere ændringer. Af byfoged Christopher Friederichsens indberetninger 1720 og
1742 fremgår, at altertavlen blev skænket af afdøde Christen Nielsen og hans arvinger 1612.110
Giverens identitet fremgik formentlig af den nu
helt udslettede, malede indskrift på topgesimsens
venstre del, mens oplysningen om arvingerne
samt årstallet læses på gesimsens højre del (jf.
ovf.). Tavlen må således være en testamentarisk

Fig. 51. Lukas og Johannes. Detalje af *(†)altertavle (s. 1413). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Luke and John. Detail
of *(†)altarpiece.
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Fig. 52. Kristus i Emmaus. (†)Altermaleri, malet af Heinrich Eddelien 1838 (s. 1418).
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Christ at Emmaus. (†)Altar painting by Heinrich Eddelien,
1838.

gave fra den i øvrigt ukendte Christen Nielsen,
idet fuldførelsen blev varetaget af arvingerne.
1718 manglede nogle lister, og tavlen trængte
til renovering.111 1731 donerede Anna Rosina
Bøthners, byfoged Christopher Friederichsens
hustru, et beløb til bl.a. altertavlens istandsættelse.112 Et sådant arbejde er dog først dokumenteret
1792, da maler R. Klingenberg som en del af inventarets nymaling også skulle staffere altertavlen.
Ifølge overslaget skulle rammeværk og søjler have
grå marmorering, mens alle kapitæler, gesimser
og forsiringer skulle males som ‘hvid, i svagt rødt
brækket parisk marmor’. Topfelterne med Syndefaldet og Korsfæstelsen skulle »Males Baslerif;

eller som halv Rond hugget ud af Steenen« (dvs.
i grisaille, imiterende relieffer), mens storstykket som motiv skulle have Nadverens indstiftelse
med en ægte forgyldt liste omkring (jf. †altermalerier nr. 2-4). Endelig skulle alle inskriptioner
udføres med ægte forgyldning.27 Det kan være i
forbindelse med denne renovering, at de vaselignende †topprydelser på stor- og topgesimsen, der
anes på fig. 45 og 53, blev tilføjet (jf. †korgitter
nr. 2 ndf.). 1817 blev tavlen malet af maler Fich
for 102 rbdlr. som ‘hvid marmor med forgyldte
inskriptioner’.86
Forud for restaureringen 1837 fandt guvernementet, at det var nødvendigt med en ny al-
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Fig. 53. *(†)Altertavle, 1612 (s. 1413). Foto 1874 i Langelands Museum. – *(†)Altarpiece, 1612.
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tertavle (dvs. altermaleri), ‘da den nuværende er
alt for smagløs til at kunne passe i en forskønnet kirke’.113 I februar 1839 leverede snedkermester Birkemose ‘et oprids af altertavlen efter
mål’. Han fik desuden betaling for at tage tavlen
ned og forstørre den ‘i højde og bredde, således
at denne kunne give plads for et nyt og større
maleri’.32 Ved forstørrelsen indsattes der ca. 12
cm høje, glatte, retkantede led under smalfelternes malerier og søjlepostamenterne, mens tavlens
bredde blev forøget ved indskudte led på hver
side af postamentfeltet samt i topstykket på hver
side af den midterste herme. Også andre, mindre
dele synes fornyet i samme omgang, bl.a. draperiet over venstre smalfelt.114 I juni måned fik maler
Christian Nicolai Hoffgaard betaling for at ‘male
det nye på altertavlen to gange og hele altertavlen
en gang, samt forgylde kapitælerne og listerne på
fire søjler.’ Det nye altermaleri ankom med skib
fra København i juli 1839, og blev indsat i altertavlen af snedkermester Birkemose.103
1895 blev altertavlen taget ned og henlagt i
tårnet; (†)altermaleriet blev en tid anvendt som
alterprydelse (jf. fig. 42). O. 1916 blev tavlen afgivet til Langelands Museum (uden inv.nr.).115
(†)Altermaleri (fig. 52), 1838, signeret og dateret
i nedre højre hjørne af Heinrich Eddelien (»HEddelien 1838«; de to første bogstaver er sammenskrevet).116 Skænket af prins Christian Frederik
(Christian VIII), daværende guvernør over Fyn
og Langeland.117 Maleriet, der viser Kristus i Emmaus, er udført i olie på lærred og måler 184×159
cm (lysmål 162×137 cm). Kristus, med gyldent
hår og skæg, iklædt rød kjortel og hvid kappe,
er vist frontalt siddende ved bordet med ansigtet
vendt direkte mod beskueren og himmelvendt
blik. I venstre hånd holder han brødet, højre er
løftet i en velsignende gestus. Han flankeres af
to disciple (Kleofas og Simon), vist i venstre side
som en ældre mand med gråt hår og skæg, brun
kjortel og blå kappe, i højre side som en sorthåret
mand med brun kjortel og grønt slag. Alle tre har
nøgne fødder; i forgrunden ses et par sandaler,
yderligere et par skimtes bag disciplen til venstre.
Motivet er sat i et interiør med flisegulv foran en
teglstensmur og udsigt over bjergene i baggrunden. Maleriet er indsat i en sortmalet ramme med

forgyldte profiler. Under restaureringen 1895-97
tjente det som alterprydelse på †alterbord nr. 2;
derpå (vel 1904) ophængt på skibets nordvæg (jf.
fig. 88); nu på korsarmens østvæg.
†Altermalerier. 1) 1612, med ukendt motiv, muligvis Nadverens indstiftelse, indsat i altertavlens
storfelt. Overmalet 1792.27
2) 1792, malet af maler R. Klingenberg med en
fremstilling af Nadverens indstiftelse,118 formentlig oven på †altermaleri nr. 1. Nedtaget 1839.119

Fig. 54. Kalk, 1689, med bæger fra 1833, skænket af
borgmester Mogens Hansen (s. 1419). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Chalice, 1689, with bowl from 1833,
donated by Mayor Mogens Hansen.
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3-4(?)) 1792, malet af maler R. Klingenberg. At
dømme efter overslaget over malerarbejdet 1792,
synes der at være udført malerier af Syndefaldet
og Korsfæstelsen i altertavlens topfelter, malet i
lavt relief, oven på de oprindelige topfeltmalerier
med samme motiv (jf. ovf.).27 Antagelig har der
været tale om grisaillemalerier, svarende til †malerier på prædikestolen (s. 1434). Malerierne gav
sig imidlertid ikke til kende ved den farvemæssige afdækning af det ene topfelt 1948; muligvis
er de aldrig udført.108 I modsat fald må de være
overmalet 1839.
altersølv
Altersæt, omfattende kalk og disk af forskellig
alder. Kalken (fig. 54), 1689, med nyere bæger
(1833), er skænket af borgmester Mogens Hansen (jf. †kirkegårdsmonument nr. 2).74 Den 26
cm høje kalk har cirkulær fodplade, på hvis underside er graveret en vægtangivelse: »W 40½
lodt«. Foden er profileret og har graveret indskrift
med kursiv: »Dend Welsignede Kalck Huilcken
Wi Welsigne Er Hand Icke Christi Blods Deelachtighed. 1. Corint. X.Vers. 16« (Velsignelsens
bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab
med Kristi blod?); endvidere et kors. Det cylinderformede skaft har knop af barokform med
seks spidstunger på over- og underside. En kanneleret krave danner overgang til det klokkeformede bæger, som på korpus har en knap synlig
indskrift med skriveskrift: »Anno 1833 er denne
Kalk omarbeidet og forøget med et lidet Berettelsestøi som Anno 1655 var skjenket af Anna
Wistesen«. På fodpladens overside er to stempler:
Det ene er et bymærke for Itzehoe i Holsten, det
andet et mestermærke dannet af sammenskrevne
bogstaver, muligvis »DHL«.120
Borgmester Mogens Hansen skænkede kalken
til kirken 1689 sammen med †disk nr. 1. Sættets
samlede vægt var som angivet 40½ lod.74 1785
blev kalken repareret af guldsmed Abraham
Hyphoff, Rudkøbing, idet den var brøstfældig på foden og havde ‘temmelig mangel’ på et
sted, hvor den tidligere var blevet loddet.86 1833
udførte guldsmed Christian Eskildsen, Rudkøbing, en ny ‘overdel’ (d.e. krave og bæger) til kal-

Fig. 55. Disk, 1938 (s. 1419). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Paten, 1938.

k en. Til arbejdet medgik en lille sølvkalk (†sygesæt nr. 2).86
Disk (fig. 55), 1938, 15,3 cm i tværmål. På fanen er indskrift med reliefversaler: »Jeg er livets
brød« samt motiv af et lam, i bunden et vinblad;
alt i drevet arbejde. Under bunden er en graveret
indskrift med antikva: »Rudkjøbing Kirke 1938
HM« (‘HM’ er sammenskrevet).
†Altersæt, omtalt 1576, af forgyldt sølv.11 1695
nævnes, at sættet var ‘gammelt’ og ikke længere i
brug; det kunne derfor sælges.74 1720 var det dog
stadig i kirken.121 Den samlede vægt på kalk og
disk var 36 lod.74 Formentlig indgik sølvet herfra
i støbningen af alterkande nr. 1 (jf. ndf.).
†Diske. 1) 1689, skænket af borgmester Mogens Hansen sammen med kirkens kalk.74 Disken
vejede 6 lod, 3½ kvintin.15 1799 blev den omstøbt til nr. †2.
2) 1799, udført af guldsmed Kield Nielsen,
Rudkøbing, af sølvet fra nr. †1 med tilføjelse af
yderligere sølv.Vægt 9 lod, 1 kvintin.15
Oblatæske (fig. 56), 1695, tilskrevet guldsmed
Ove Mortensen i Svendborg,122 skænket af kirkeværge Sten Jensen og hustru Karen Jacobsdatter.74
5 cm høj, 11,3 cm i tværmål, af ottetunget form.
Langs lågkanten er graveret to sammenbundne
grene med blomster og blade, bl.a. tulipaner og
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Fig. 56. Oblatæske, 1695, skænket af kirkeværge Sten Jensen og hustru Karen Jacobsdatter (s. 1419). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Wafer box, 1695, donated by churchwarden Sten Jensen and his wife Karen Jacobsdatter.

valmuer, der omslutter giverindskriften med versaler: »Vdi Iesv nafn givet af Sten Iensen og Karen
Iacobsdatter til Rvdkiøbings Kirke 1695«. Æsken
er beslægtet med en æske i Skårup Kirke (Sunds
Hrd.), der bærer Ove Mortensens stempel.
Sygesæt. 1) (Fig. 57), 1841, udført af guldsmed
Hans Jørgen Thrane, Rudkøbing, af †sygesæt nr.
1.123 Den 13,1 cm høje kalk har cirkulær, profileret fod med standkant, skaft med godronneret
midtknop og vandret buklet bæger. Om mundingen er indskrift med versaler for de oprindelige givere: »Denne kalck og disk hafver s(alige)
Jørgen Vefvers hvstrv Margrete Iørgens oc hans
børn samptlig bekostet og gifvet til Rvdkøbings
Kircke anno 1618«. Disken måler 10,5 cm i tværmål. Den er meget flad, og fanens yderkant er
ombukket og stærkt bulet. Sygesættet opbevares
i det oprindelige futteral fra 1618. Det blev 1841
beklædt med brun fløjl indvendig og mørke-

brunt læder udvendig, ligesom beslagene af messing blev istandsat.124
2) (Fig. 58), 1858, af sølvplet. Kalken, 10,3 cm
høj, har cirkulær, profileret fod, skaft med to ringe
på midten og krave foroven, hvori bægeret hviler.
Under bunden er to stempler: »HCD« og »58«,
antagelig for elektropletfabrikant H. C. Drewsen,
København, 1858. Disken, 6,8 cm i tværmål, har
tilsvarende stempler under bunden. Opbevares i
cylinder af sort pap.
3) (Fig. 59), 1895, udført af guldsmed Peter Hertz’ (1834-85) efterfølgere i København.
Kalken, 10,3 cm høj, har cirkulær, profileret fod,
hvorunder tre stempler: Bymærke for København 1895, mesterstempel for Peter Hertz (Bøje
nr. 1420) og guardejnmærke for Simon Groth.
Skaftet har flad midtknop, og på bægeret, der har
profileret mundingsrand, er graveret et kors; på
dets underside er stempler svarende til fodens.
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Fig. 57-58. Sygesæt. 57. Nr. 1, udført 1841 af guldsmed Hans Jørgen Thrane, Rudkøbing, med tilhørende futteral
(s. 1420). 58. Nr. 2, 1858 (s. 1420). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chalices and patens for the sick. 57. No. 1, made in
1841 by the goldsmith Hans Jørgen Thrane, Rudkøbing, with accompanying case. 58. No. 2, 1858.

Disken, 7 cm i tværmål, har graveret cirkelkors på
fanen. Under bunden er stempler som på kalken.
Sættet opbevares i en cylinder af sort pap.
4) (Fig. 60), o. 1910-20, udført på Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen an der
Steige, bestående af en kalk af sølvplet og en
vinflaske af glas med låg af sølvplet, der passer
ned i kalkens bæger; samlet højde 13,5 cm. Den
10,2 cm høje kalk har cirkulær fod, skaft med
midtring og glat bæger. Under fodens bund er tre

stempler, det ene fabriksmærket med bogstaverne
»WMFG« samt en strudselignende fugl, det andet
med bogstaverne »IO« og det tredje med et »d(?)«
(fig. 108). Vinflasken er 7,5 cm høj og forsynet
med et kuplet skruelåg med rum til oblater, som
foroven er smykket med kuglestav.125
†Sygesæt. 1) 1618, skænket af Margrete, enke
efter Jørgen Væver, og parrets børn.74 Vægt 16
lod. 1690 blev Johan Guldsmed ( Johan Christensen Wilde) betalt for ‘en del’, han havde forbed-

Fig. 59-60. Sygesæt. 59. Nr. 3, 1895, udført i guldsmed Peter Hertz’ værksted i København (s. 1420). 60. Nr. 4, o.
1910-1920, fremstillet på Württembergische Metallwarenfabrik (s. 1421). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chalices
and patens for the sick. 59. No. 3, 1895, made at the goldsmith Peter Hertz’ workshop in Copenhagen. 60. No. 4, c. 19101920, made at Württembergische Metallwarenfabrik.
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Fig. 61. Alterkande nr. 1, 1751, udført af guldsmed
Abraham Hyphoff, Rudkøbing (s. 1422). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Altar jug no. 1, 1751, made by the
goldsmith Abraham Hyphoff, Rudkøbing.

ret på ‘den lille kalk’,15 og 1744/45 reparerede
Hans Guldsmed (Hans Hansen) sygekalken (dvs.
denne eller †sygesæt nr. 2).15 Sættet opbevaredes
hos præsten; sammen med det anvendtes †vinbeholder nr. 1.74 1841 blev det ‘forandret’ (dvs.
omsmeltet) til sygesæt nr. 1.
2) 1655, skænket af Anna Wistesen,126 af sølv,
uforgyldt. Bestående af kalk og disk med en samlet vægt på 10 lod.74 Sættet opbevaredes hos kapellanen, og sammen med det anvendtes †vinbeholder nr. 2.74 1786 udførte bogbinder Probst et
†futteral.86 1833 blev sølvet brugt til et nyt bæger
til alterkalken (jf. ovf.).15
Alterkander. 1) (Fig. 61), 1751, udført af guldsmed Abraham Hyphoff, Rudkøbing, af sølvet fra
kirkens †altersæt samt †alterkande nr. 3. Den 31
cm høje kande, af sølv med hank og lågknop af
ibenholt, har cirkulær, profileret fod på tilsvarende fodplade. På det skålformede korpus, der har
profilled foroven, er en indprikket indskrift med
skriveskrift: »Denne Kande som schal bruges ved

Herrens Nadvere i Rudkiøbings Kirche er giort
1751 af en mindre Kande som var givet 1670
af Hans Knudsen Borger i Rudkiøbing og hans
Hustru Inger Christopher Datter til samme Brug.
Men i mange aar har været ubrugelig, til Dends
Forbedring er taget et gammel forgyldt Kalch og
Disch, som mand veed ingen givere til«. Under
bunden af korpus er to mesterstempler for Abraham Hyphoff (Bøje nr. 4609). Halsen er glat, hanken svejfet og låget kuplet med profileret lågknop.
Kanden er som angivet udført 1751 af guldsmed Abraham Hyphoff,127 og året efter leverede
Jens Handskemager et †futteral dertil.15 1787 blev
kanden repareret af Hyphoff med bl.a. en ny
hank,86 1839 af guldsmed Christian Eskildsen,32
og 1844 af guldsmed Martin Larsen, der forsynede den med ny hank og knop af ibenholt.32
2) (Fig. 62), 1844, fra Den Kongelige Porcelænsfabrik.32 32 cm høj, sort med forgyldt kant
og tilsvarende kors på korpus. Under bunden er
et fabriksmærke.
†Alterkander og vinbeholdere. 1-2) 1600-tallet, to
små flasker af tin, anvendt sammen med †sygesæt
nr. 1-2.74

Fig. 62. Alterkande nr. 2, 1844, fra Den Kongelige Porcelænsfabrik (s. 1422). Foto Arnold Mikkelsen 2015.
– Altar jug no. 2, 1844, from the Royal Porcelain Factory.
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Endvidere balusterskaft med et skålformet led
forneden og et vaseformet foroven samt flad lyseskål hvorunder nyere ejerindskrift med versaler: »Rudkøbing Kirke«. 1720 var stagernes giver
glemt, og de blev da beskrevet som to lysestager af
messing ‘med 2 små våbener på, som ingen i disse
tider kender’.131 1723 reparerede Poul Urmager
den ene.15 1893 blev stagerne indvendig fyldt
med 20½ pund bly.32 Beslægtede stager, dog noget
højere, findes i Nr. Sandager Kirke (Odense Amt).
2) (Fig. 64), 1850, leveret af hofgørtler Herlov
Dalhoff, København, for 40 rbdlr.103 Af bronze,
72 cm høje (inkl. lysepig). Stagerne har tresidet,
konkav fod med højt postament med midtrosetter; dette hviler på tre løvefødder, imellem hvilke
er bladranker i gennembrudt arbejde. Skaftet er
Fig. 63. Alterstager nr. 1, 1585, skænket af stiftslensmand Laurids Brockenhuus (s. 1423). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks no. 1, 1585, donated
by Lord Lieutenant sheriff Laurids Brockenhuus.

3) 1670, af sølv, skænket dette år af Hans Knudsen og hustru Ingrid Christophersdatter. Kanden,
der vejede 32 lod, havde et lille, forgyldt krucifiks
på låget.74 1751 blev sølvet anvendt til alterkande
nr. 1 (jf. ovf.).
4) 1769, en stor, firkantet flaske af glas til at
hente altervin i.74
†Skeer. 1) 1820, udført af guldsmed Christian
Eskildsen, Rudkøbing.86 2) 1914/15, en ‘altervinske’.102
†Alterskåle. 1) Formentlig o. 1850 (jf. alterkande nr. 2). Af sort porcelæn med guldkors.102 2)
1914/15, af sølv.102
alterudstyr
Alterstager. 1) (Fig. 63), 1585, ifølge kilder fra
1700-tallet skænket af stiftslensmand Laurids
Brockenhuus (og hustru Karen Skram, jf. note
130).128 De 35,5 cm høje stager (inkl. lysepig) hviler på tre kugleformede ben, der ved en stav med
et riflet, ringformet led er fastgjort til en stærkt
profileret fod.129 Nederst på hver fod ses to næsten
udpudsede våbenskjolde samt årstallet »1585«.130

Fig. 64. Alterstager nr. 2, 1850, leveret af hofgørtler
Herlov Dalhoff, København (s. 1423). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks no. 2, 1850, supplied
by the court brazier Herlov Dalhoff, Copenhagen.

1424

rudkøbing kirke

formet som en balustersøjle med akantusdekoreret base, prydbælte og krave hvorover flad lyseskål. Stagerne svarer til C. C. Peters’ alterstager i
Vor Frue Kirke i København (DK KbhBy I, 186),
om end de er noget lavere.132 De anvendtes på
alteret (jf. fig. 45 og 53). Nu i kisterummet.
Syvstage (fig. 65), 1919/20, gave fra »en Kreds
af Venner indenfor K.F.U.M.«.102 En såkaldt ‘Ny
ropstage’ fra Lauritz Rasmussens Bronzestøberi i
København, 49 cm høj, af messing, med cirkulær,
profileret fod, cylinderskaft med fladtrykt kugleled forneden og leddelte arme. Mellem armene
er et ornamentbånd i gennembrudt arbejde.
Andre stager. I korets vægnicher står et antal nyere messingstager af varierende udformning.
Andre †stager. 1) Omtalt 1695, en gammel lysestage af kobber.133 Måske identisk med en
stor, gammel, ubrugelig lysestage af »Manggods«
(blandingsgods), der 1720 fandtes i sakristiet.134 2)
Omtalt 1720, en lille lysestage af messing, der an-

Fig. 65. Syvstage, 1919/20, fra Lauritz Rasmussens
Bronzestøberi, København, skænket af KFUM (s.
1424). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Seven-branched
candelabrum, 1919/20, from Lauritz Rasmussens Broncestøberi, Copenhagen, donated by YMCA.

vendtes til at sætte lys i ved froprædiken. Stagen
opbevaredes i sakristiet.134
†Ildkar, omtalt 1695, en lille »Metall Tingest«,
anvendt til at hente ild i til at tænde alterlysene
(jf. DK Ribe 1552 og 2022).74 Det blev opbevaret
i koret.
†Alterbøger. 1-3) 1576 nævnes en bibel, en alterbog og et graduale.11 4-5) 1695 omtales en ny
alterbog og en ny ritualbog (en ældre ritualbog
fandtes hos kapellanen).74 1701 blev alterbogen
indbundet af bogbinder Jens Krøger, 1716 af
Laurids Bogbinder.15 1720 var den ødelagt af rotter og måtte atter repareres hos en bogbinder.134
1723 blev den fornyet.15 6) År 1700 anskaffedes
Thomas Kingos graduale (1699).74 Formentlig
dette, der 1720 beskrives som ‘gammelt, opslidt
og fordærvet’. Det lå på bogstolen (jf. ndf.).134
7) Omtalt 1720, en gammel, opslidt salmebog.134
8) 1761 leverede C. Schiøler en alterbog i sort
fløjlsbind og med tilhørende futteral.28
†Bogstole. 1-2) Omtalt 1685 som ganske brøstfældige. Bogstolene blev repareret med brædder
og egetræ til foden.15 Fra midten af 1700-tallet
omtales kun den ene, der stod i koret, og hvorpå
kirkens graduale lå.28
Messehagler. *1) (Fig. 66), 1771, syet af Sofia
Kalf, af højrød fløjl med for af rosenfarvet taft.28
Hagelen er kantet med en vævet mønsterbort af
guldtråd og har på ryggen et kors med omhyggeligt tilpassede korsender og fod af samme materiale. Kirken betalte 50 rdlr. for hagelen samt
yderligere 2 mark til Peder Kroman i Marstal for
fragt af den kasse, hagelen blev sendt i.86 I Langelands Museum (inv.nr. D2272).
*2) (Fig. 67), 1870, syet af skrædder C. Rasmussen, af rød silkefløjl med for af grå silke (fornyet),
kantet med guldgaloner. På ryggen et tilsvarende
kors med fod og tilspidsede korsender.135 I Langelands Museum (inv.nr. D2273).
3) (Fig. 68), 1918, givet af en anonym,102 af
mørkerød fløjl med rødt for, kantet med guldgaloner og med tilsvarende kors på ryggen.
4) O. 1925-40, af grøn silkebrokade med grøngyldent for. På forsiden et antoniuskors af smalle
guldgaloner, på rygsiden et latinsk kors af bredere
galoner. I korsskæringen en applikation af Korslammet, udført i metaltråd.
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Fig. 66-67. Messehagler. 66. Nr. *1, 1771, syet af Sofia Kalf (s. 1424). 67. Nr. *2, 1870, syet af skrædder C. Rasmussen (s. 1424). I Langelands Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chasubles. 66. No. *1, 1771, sewn by Sofia Kalf.
67. No. *2, 1870, sewn by the tailor C. Rasmussen.

5-6) 1970, syet af Vivi Diemar, skænket til kirken 1983 af sognepræst Mogens Lund. Haglerne
er hhv. af gammelrosa uld med rosa for og gylden
uld med gyldent for. Førstnævnte har på ryggen
et indvævet kors i lysere rosa og sølvtråd med aftryk af Frelserens hoved, hænder og fødder, sidstnævnte et lodret bånd i lysere gul med sølvtråde
flankeret af to små ornamenter. Begge hagler har
indvendig broderet signatur og årstal i nakken:
»Vivi 1970« og derunder i sort fraktur: »Til Rudkøbing Kirke fra Mogens Lund Advent 1983«.
7) (Fig. 69), 1976, syet af Vivi Diemar i tidstypisk design af grøn, gul og brun velour i lodrette og vandrette bånd, der på rygsiden danner
et stort kors. I korsskæringen er en sollignende
applikation af tilsvarende stof, dekoreret med små
cirkelornamenter, udført med guldtråd, der gentages i to lodrette baner langs korsstammen. Olivengrønt for. Indvendig i nakken med stikkesting
»Vivi 1976«.
†Messehagler. 1) Omtalt 1576, af damask.11

2) Formentlig 1600-tallets tredje fjerdedel,
skænket af rådmand Niels Madsen Bang (jf. †embedsstol nr. 6, s. 1438).136 Hagelen var syet af sort
og rødt kaffa (dvs. fløjls- eller plysagtigt stof ) og
smykket med giverens og hans hustrus navne.74
1683 blev den repareret.15 Tilsyneladende kasseret før 1720.
3) 1694, skænket af Peter Feddersen fra Flensborg, af mørkebrun fløjl med ‘påsyning og udredning’.137 1711 blev den kantet med nye bånd
om halsen.86
4) Omtalt 1720, af rød fløjl med broderet krucifiks på ryggen.134 Hagelen blev solgt på auktion
1801 til en Rudolf Christensen.138
Blandt †messeskjorterne var: 1-2) Omtalt 1695,
gamle.74 3) 1694, skænket af Rasmus Hansens
hustru, Kirsten Bertelsdatter.74 1705 blev Maren Lauridsdatter betalt for at tage ærmerne fra
kirkens ældste messeskjorte og sætte dem i den
gamle; formentlig denne, idet kirken året før havde anskaffet en ny skjorte (nr. 4).32
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Fig. 68-69. Messehagler. 68. Nr. 3, 1918 (s. 1424). 69. Nr. 7, 1976, syet af Vivi Diemar (s. 1425). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chasubles. 68. No. 3, 1918. 69. No. 7, 1976, sewn by Vivi Diemar.

Alterskranker
Alterskranke (jf. fig. 1), 1955, udført efter tegning
af Marinus Andersen, bestående af flade, kantstillede tremmer af stål i et lige forløb under en
håndliste af eg med tilsvarende hylde til alterbægre. Knæfaldet er af eg med løse hynder af brunt
skind. Skranken er opstillet tværs over korets 1.
fag og efterlader plads til indgang i begge sider.
(†)Alterskranke, 1896, udført efter tegning af
Hector Estrup. Den 72 cm høje skranke af fyrretræ var femsidet med to låger i de yderste fag. Bevaret er midterpartiet, der består af flade tremmer
med skiftevis lodrette profiler og tovsnoning under en profileret håndliste. Bemalingen er dæmpet
grøn med gule, brune og blå detaljer. Skranken
blev nedtaget i 1950’erne og opbevares på loftet.

†Alterskranker. 1) Omtalt 1755, da ‘læderet ved
alteret’, dvs. knæfaldet, blev repareret.32 1780
skulle den repareres;27 1806 påsatte sadelmager
Jørgen Fürfterling et nyt læderbetræk med messingsøm.15 1817 fik maler Fich betaling for at
male skranken mahognifarvet og læderet sort.32
1836 var den i dårlig stand.26
2) ( Jf. fig. 53), 1837, opstillet i rundbueform.26
Skranken havde seks spinkle balustre af messing,
der foroven løb ud i spiraloprullede flige; derover
en håndliste. Balustrene blev leveret af Grønberg
i København.32 I hver side var et oplukkeligt fag,
helt af træ, med krydslagte tremmer og rundstave, mahognimalet; det ene af dem opbevares
på loftet. Knæfaldet var betrukket med fløjl, der
jævnligt blev fornyet. 1857 blev skranken malet.32 Nedtaget ved restaureringen 1895-97.

alterskranker · døbefonte og dåbsudstyr

døbefonte og dåbsudstyr
Døbefonte. 1) (Fig. 70), 1837,86 fremstillet på Rendbjerg Teglværk ved Flensborg Fjord139 og skænket
af tidligere sognepræst og amtsprovst Hans Peter
Egede Lund.140 Af kunststen, 94 cm høj. Fonten, i
nyklassicistisk stil, er udført som en næsten identisk kopi af en alabastdøbefont fra 1807 i Augustenborg Kirke (DK SJyll 2166).141 Den har cirkulær, profileret fod med egeløv under perlestav,
skaftets nedre led er kanneleret, midtknoppen
har form af en laurbærkrans, og det øvre skaftled
udgøres af en krave af store akantusblade. Kummen har æggestav på undersiden og derover et
bånd med ovale rosetmedaljoner hvorimellem
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dobbelte liljer. Fonten er malet mørkegrøn; om
mundingsranden er indskrift med lyse (oprindelig forgyldte) versaler: »Givet af amtsprovst Lund
menighedens sognepræst fra 1812-33«.
1857 blev fonten istandsat, malet og bronzeret.32 1969 blev den restaureret af billedhugger
Vitus Nielsen, Lyngby, idet bl.a. foden blev fornyet. Den stod i koret (jf. fig. 88). 1971 blev den
opstillet i korsarmen; nu i sakristiet og ude af
brug.
2) ( Jf. fig. 1), 1968, udført af billedhugger Ulf
Rasmussen, Frederikssund. Fonten, af grå granit,
86 cm høj, er en monolit med kvadratisk fodplade, keglestubformet skaft med afskårne hjørner og bægerformet kumme med fire fremsprin-

Fig. 70. Døbefont nr. 1, 1837, udført på Rendbjerg Teglværk, skænket af tidligere
sognepræst og amtsprovst H. P. E. Lund (s. 1427). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Font
no. 1, 1837, made at Rendbjerg Teglværk, donated by former pastor and dean H. P. E. Lund.
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Fig. 71. Dåbsfad, o. 1550 (s. 1428). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Baptismal dish, c. 1550.

gende ribber, inspireret af tulipanens frøkapsel.142
Fonten står midt i koret.
*(†)Døbefont (fig. 72), romansk, af gotlandsk
kalksten og formentlig importeret fra Gotland.
Kun foden er bevaret.143 Den måler 25 cm i højden, den nedre diameter er 92 cm og den øvre
36 cm. Siderne er indadbuede. Ifølge Rasmussen
blev ‘den gamle døbefont af kampesten’ bortsolgt
1836.144 Foden blev dog fundet under gulvet ved
en omlægning af dette 1856.145 Den blev først
henlagt på kirkegården, siden overført til Langelands Museum (inv.nr. D840).

†Døbefont, anvendt i kirken i hvert fald siden
slutningen af 1600-tallet og frem til anskaffelsen
af døbefont nr. 1, af træ. 1731 blev fonten, hvis
giver da var ukendt, renoveret på byfoged Christopher Friederichsens bekostning,146 og 1792
skulle den males ‘som norsk marmor’.27 1836 beskrives fonten som værende i dårlig stand,26 og
det er antagelig denne, der med betegnelsen ‘en
træfod’ blev solgt på auktion 1837.147
Dåbsfad (fig. 71), o. 1550, sydtysk, af messing. 55
cm i tværmål. I bunden er en drevet fremstilling
af Bebudelsen, omkranset af et bånd med en fem
gange gentaget minuskelindskrift, en bort med
indstemplede småblade og en akantusomvundet stav i drevet arbejde.148 Fanen er prydet med
indstemplede ornamenter, inderst i form af seksbladede rosetter, yderst liljer. Lignende fade med
Bebudelsesmotiv og minuskelindskrift kendes fra
talrige kirker; kombinationen med den sjældnere
sete akantusstav kendes bl.a. fra fade i Tranebjerg
(DK Holbæk 2595) og Ovsted (DK Århus 4573)
kirker.149 Fadet omtales tidligst i inventariet for
1695.28 1765 blev det loddet.74
Dåbskande (jf. fig. 25), 1961,150 af tin, 23 cm høj,
cylinderformet med let udbuget korpus.
†Dåbskande, 1864, udført af kandestøber F. Sørensen.151 Af tin. 1895 blev hanken loddet.32
†Fontelåg, tidligst omtalt 1682 (‘dækslet på fonten’), af træ.15 1787/88 blev det istandsat af snedker Hans Larsen.86 1792, da fonten skulle marmormales, skulle låget males »som et slags Træe;
Thi af Steen kand det ey løftes«.27
†Fontetæppe, 1867, skænket af borgmester Hans
Carl Sager (jf. †lysekrone s. 1453).86 Broderet.
Korbuekrucifiks

Fig. 72. Fod fra *(†)døbefont, romansk (s. 1428). I Langelands Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Foot
from *(†)font, Romanesque.

Korbuekrucifiks (fig. 73), o. 1530. Den 90 cm høje
Kristusfigur hænger i let skrånende arme. Hovedet, med flettet tornekrone, er sunket dybt ned
over højre skulder, øjnene er lukkede og munden
åben. Håret har kraftige lokker, en enkelt falder
frem over højre side af brystkassen. Benene er let
bøjede med højre fod lagt over venstre; lændeklædet er bundet i en enkelt knude på venstre
hofte. Korstræet, 135 cm højt, er sekundært og
muligvis udført i forbindelse med restaureringen

døbefonte og dåbsudstyr · korbuekrucifiks
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Fig. 73. Korbuekrucifiks, o. 1530 (s. 1428). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel arch crucifix, c. 1530.

1895-97. Det er langs siderne kantet med akantusløv i gennembrudt arbejde; øverst på korsstammen er fastsømmet et skriftark.

Danmarks Kirker, Svendborg

Kristusfiguren fremstår med en nyere staffering,152 der omfatter sort hår og skæg, grønsort
tornekrone, grålig karnation med røde blodspor

90
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fra vunderne og gråt lændeklæde. Korstræet er
sortmalet, akantusløvet lysebrunt, skriftarket hvidt
med sort versalindskrift: »INRI«.
Krucifikset har fællestræk med det langt større
krucifiks i Vindinge Kirke (Vindinge Hrd.) fra o.
1530, der er tilskrevet den lybske billedskærer og
maler Claus Berg i Odense.153 Der er dog klare
forskelle i forhold til Claus Berg, bl.a. den næsten
brækkede hals, den mindre fyldige tornekrone og
fravalget af lændeklædets folderige draperi med
de flagrende snipper. Snarest er der tale om en
beslægtet type, udført i et andet værksted.154
Krucifikset må oprindelig have hængt over
indgangen til koret; siden 1611 vel over åbningen i †korgitter nr. 1 (jf. ndf.). Formentlig ved
nedtagelsen af †korgitter nr. 2 (1837) ophængt
på triumfvæggen (jf. fig. 45). I forbindelse med
restaureringen 1895-97 ophængt over den midlertidige alterindretning (jf. fig. 42). Siden, muligvis 1933, hvor bemærkningen ‘krucifiks flyttes’
er noteret i synsprotokollen,87 flyttet til skibets
nordøsthjørne. Nu på skibets sydvæg.

blev genanvendt. 1792 skulle ‘lågerne og postamenterne’ males med marmorering og vaserne
som enten marmor eller kalksten.27 Gitteret blev
nedtaget ved restaureringen 1837 og pillerne
solgt på auktion.155
En *(†)korskranke, 1837, af træ, synes at have
afløst †korgitter nr. 2 som markering af skellet
mellem kor og skib.156 På fig. 45 og 53 anes en
lav, retkantet mægler (med hængsler) foran stolestaderne på hver side af indgangen til koret. Et
fag, bestående af tætstillede, kegleformede balustre under en håndliste og med hængsler i den
ene side, som opbevares på loftet, kan stamme fra
denne skranke. 1857 blev balustrene bronzeret og
gelænderet malet mahognifarvet.32 I forbindelse
med restaureringen 1895-97 synes korskranken
kortvarigt at have fungeret som alterskranke, forsynet med knæfald (jf. fig. 42).157 Det bevarede
fag fremstår med sortmalede balustre og mahognifarvet rammeværk.

†korgitre og -skranker

Prædikestol (fig. 74-76), anskaffet 1608 og stafferet
1613.110 Stolen, i højrenæssance, består af en kurv
med underbaldakin og himmel, begge med skåret
årstal 1608. Hertil kommer en opgangstrappe fra
1950’erne. Et (†)opgangspanel, udført ved restaureringen 1895-97 med anvendelse af ældre dele,
opbevares i tårnet.
Kurven udgør fem sider af en ottekant mod kirkerummet, mens det sjette fag er opsat vinkelret
mellem kurven og væggen. De to sidste fag er
optaget af opgangen og væggen. De enkelte fag
adskilles af glatte søjler med korintiske kapitæler og prydbælter med beslagværk med bosser,
rosetter og et enkelt diademhoved. Storfelternes
arkader har portalindramning med profilerede
kapitæler, og sviklerne udfyldes af rosetter. De
relativt høje postamentfelter, der adskilles af retkantede fremspring med bosser, har latinsk indskrift med reliefversaler (delvis sammenskrevne) i
form af skriftsteder, fra opgangen (øst): »Verbvm
Iehova manet in æternvm. Esai XL« ( Jehovas ord

†Korgitre. 1) 1611, skænket af borgmester Niels
Nielsen og hustru Anne Nielsdatter Panck (jf.
†epitafium nr. 1).107 Gitterets nærmere udseende
er ukendt, men antagelig har der været tale om
faste sidepaneler med gitterværk, anbragt på hver
side af et sæt fløjdøre. Det var formentlig opstillet
tværs over korets vestfag ligesom nr. 2.
1673 skænkede rådmand Niss Feddersen og hustru Cathrine to lysearme, som blev fæstet til gitteret (†lysearme nr. 1-2). 1682 var det sunket, hvorfor det blev hævet og forbedret, og 1708 måtte der
mures under fodstykkerne, der var sunket meget i
nordsiden.15 Gitteret må være nedtaget 1780.
2) 1780. Et syn forud for renoveringen 1780
fastslog, at der skulle udføres et ‘rækværk’ mellem kirken og koret, højst 2,5 alen (ca. 150 cm)
højt, med udkelet fod, drejede eller udskårne piller, gesims og to døre.11 Efterfølgende udførtes
to nye dørfløje ‘for koret’ med tremmer eller balustre, samt to ‘postamenter’, dvs. piller, som de
hang i; alt af træ. Pillerne var kronet af to vaser.27
Det kan ikke udelukkes, at sidepartierne fra nr. 1

prædikestol

Fig. 74. Prædikestol, 1608 (s. 1430). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit, 1608.

korbuekrucifiks · †korgitre og -skranker · prædikestol
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forbliver til evig tid, Es. 40); »Et est vera lvcerna
pedibvs nostris/ delitiæ cordis et viri consiliarii.
Psal: CXIX« (og er en sand lygte for vores fødder/ hjertets fryd og rådgivere. Sl. 119); »Beatvs
qvi in hoc meditatvr die ac noctl[!]/ florebit vt
arbor secvs rivos plantata: Psa: I« (Lykkelig er den,
der grunder på det dag og nat/ han vil blomstre som et træ, der er plantet ved bækken, Sl. 1);
»Nec videbit mortem in æternvm. Ioha:VIII« (og
skal aldrig i evighed se døden. Joh. 8.). Under
postamentfelterne er små hængestykker, dannet
af volutbøjler og rosetter. Det tredje fra øst har
skåret årstal »1608«, de øvrige er prydet med bosser og rosetter. Kurvens smalle frisefelter adskilles
af retkantede, bosseprydede fremspring under en
forkrøppet, profileret håndliste.
Underbaldakinen (fig. 76) er svejfet og fagdelt af
ribber, der forneden er samlet med en ring; den
afsluttes nederst af en profileret knop.
Opgangen er en enkel trappe af nåletræ. Et (†)
opgangspanel (jf. fig. 88), 1895, med genanvendelse af ældre dele, har to fyldinger svarende til kurvens storfelter med portalindrammede arkader og
rosetter i sviklerne; øverst en profileret håndliste
med tandsnit. Panelet afsluttes ved indgangen af
en kanneleret pilaster på højt postament, kronet
af en kugle. Rammeværket er malet med blåt,
gråt, grønt, rødt og forgyldning, arkadefelterne
med rødbrunt. Panelet opbevares i tårnet.
Himlen er ottekantet. Frisen, der har tandsnitsgesims foroven og trekløverbort i gennembrudt
arbejde forneden, bærer latinsk indskrift i form
af et skriftsted med delvis sammenskrevne relief
versaler: »1608 clama ne cesses:/ exalta vocem vt
tvba/ annvncia popvlo meo/ scelera eorvm:/ et
domvi Iacob/ peccata eorvm. Esa 58« (Råb af
fuld hals, spar ikke på stemmen, løft din røst som
hornet! Forkynd mit folk dets overtrædelse og
Jakobs hus dets synder. Es. 58). På hjørnerne
står vaselignende småspir på retkantede konsoller; mellem dem er trekantgavle med volutbøjler,
kronet af ovale spir. Loftet har kassetteudsmykning omkring en stor roset.
Stafferingen af prædikestolens rammeværk er
udført 1956-57 af kirkemaler Einar V. Jensen
som en rekonstruktion af den oprindelige farvesætning fra 1613.158 De dominerende farver er

dæmpet grønt og rødbrunt med detaljer i blåt,
klart rødt, forgyldning og forsølvning samt lasurer. Søjleskafterne er hvide og skriftfelterne blå
med forgyldte indskrifter. I kurvens storfelter er
oprindelige, genfremdragne malerier med scener
fra Passionen, der kan være udført af den samme
maler, som udførte malerierne på altertavlen.159
Fra opgangen ses Bønnen i Getsemane, Hudflettelsen, Nedtagelsen fra korset, Opstandelsen (jf.
fig. 75) og Himmelfarten (kun delvis bevaret),
mens feltet nærmest sydvæggen står umalet med
få farvespor af et †maleri. Malerierne er holdt i
dæmpede, brunlige farvetoner med anvendelse af
rødt og grønt i dragterne. Kurvens frisefelter har
indskrift på latin i form af et skriftsted med kursiverede delvis sammenskrevne versaler: »Si qvis
diligit me/ sermonem mevm serva[!]/ et pater
mevs diliget e[!]/ et ad evm veniemvs/ et mansionem apvd evm/ aciemvs[!] Iohan: 14« (Den
der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min
fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og
tage bolig hos ham Joh. 14). Underbaldakinens
ribber er malet med grøn lasur og hvide profiler,
mens selve baldakinen står umalet med spor af
ældre rankemaleri, udført med rødbrun farve (jf.
fig. 76). Himlen er farvesat som kurven; loftet er
blåt og dets profiler fremhævet med hvidt, rødt
og forgyldning.
En farveundersøgelse foretaget 1951 på kurvens storfelt nærmest opgangen viste spor af i
alt seks ældre stafferingslag.96 Over det oprindelige maleri af Bønnen i Getsemane lå en hvidlig
bemaling med tyndåret marmorering. Derover
fandtes et grisaillemaleri (brunlig farve på hvidlig
bund) af evangelisten Mattæus, udført 1792 (jf.
ndf.), og derover først et hvidligt lag (1837), efterfulgt af et okkergult (1857) (jf. også fig. 45). 1896
blev prædikestolens rammeværk malet med grå,
blågrå, grøn og rød farve samt forgyldning, mens
storfelterne stod i ensfarvet blågrå (jf. fig. 88).
Tilblivelse og senere ændringer. Prædikestolen
blev anskaffet 1608 på kirkens bekostning og
Fig. 75. Hudflettelsen, Nedtagelsen fra korset og
Opstandelsen. Detaljer af prædikestol (s. 1432). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – The Flagellation, The Deposition from the Cross and The Resurrection. Details of pulpit.
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stod tilsyneladende uden staffering de første
år indtil 1613, da den blev malet, formentlig i
forbindelse med donationen af en ny altertavle
(jf. ovf.). 1702 blev snedker Hans Madsen betalt
for at afstive prædikestolen med egebrædder,86
og 1718 nævnes, at den burde renoveres.111 På
et tidspunkt (før 1792) må kurvens oprindelige
storfeltsmalerier være overmalet med marmorering (jf. ovf.), hvilket dog ikke synes bevidnet i
kirkens regnskaber. En †skammel med fløjlsbetræk, som præsten kunne have hos sig i kurven,
anskaffedes 1761.28 1765 leverede Niels Steensen
to store jernankre til at holde prædikestolen fast
til muren og fire hjørnebånd til forklædningen
(dvs. kurvens forside),100 og i forbindelse med arbejderne i kirken 1780-81 nævnes, at prædikestolen skulle repareres.27

1792 blev prædikestolen malet af maler R.
Klingenberg med lasurer, forgyldte indskrifter og
blåt loft. I kurvens storfelter udførte han grisaillemalerier af de fire evangelister, illusionistisk malet
som basrelieffer med brunlige farver på hvidlig
bund (jf. også †altermalerier nr. 2-4).160 1796/97
leverede snedker Peder Jørgensen en ny dør for
opgangen og ændrede trinene.15 1837 blev stolen
repareret af snedkermester Birkemose (bl.a. ‘forhøjningerne i prædikestolen’), der også udførte
en ny trappe og forsynede kurven med en ny
(†)bogstol, udformet og malet som en bibel (nu
på loftet) (fig. 77).32 Samtidig blev stolen malet;
antagelig dækkedes grisaillemalerierne på dette
tidspunkt. 1849 blev søjlerne malet hvide med
forgyldte kapitæler og prydbælter,32 og atter 1857
maledes prædikestolen.32 1877 leverede snedker

Fig. 76. Underbaldakin. Detalje af prædikestol (s. 1432). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Sub-canopy. Detail of pulpit.
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Fig. 77. (†)Bogstol fra prædikestol, 1837, udført af
snedkermester Birkemose (s. 1434). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – (†)Lectern from pulpit, 1837, made by the
cabinetmaker Birkemose.

Winther en ny læsepult, beklædt med plys og
kantet med guldgaloner.161 1895 udførtes et nyt
(†)opgangspanel (jf. ovf.),157 som blev nedtaget
igen ved restaureringen i 1950’erne, hvor den
nuværende opgang er udført. Samtidig fornyede
man to hængestykker på kurven og to topspir
på himlen. Endelig blev storfelternes malerier
fremdraget af Einar V. Jensen, der også farvesatte
rammeværket på grundlag af de oprindelige farvespor.
*(†)Timeglas (fig. 78), 1786/87, skænket af købmand Peter Hansen.86 Timeglasset, hvoraf kun stativet er bevaret, måler 21,5×32 cm og er udført af
træ; en del af den bageste venstre side er afbrækket og det resterende er stærkt ormædt. Stativet
består af fem spinkle, drejede balustersøjler mellem udsavet fod- og topplade; bagklædningen har
udsavede hjerter. Det er rødmalet med forgyldte
detaljer; på oversiden er giverindskrift med sort
antikva: »er givet af P. Hansen Kirke Verge« (de
sidste to ord tilføjet med gotisk håndskrift). De
fire glas, der ifølge påskrift med blyant i stativets
bund og top talte henholdsvis ‘1/4’, ‘2/4’, ‘3/4’ og ‘4/4’
af en time, er gået til.Timeglasset har været monteret på eller ophængt umiddelbart ved siden af
prædikestolen. Nu i Langelands Museum (inv.nr.
8718:001).
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Blandt †prædikestolsbeklædningerne kan nævnes:
1) 1689, skænket af rådmand Hans Horneman
i Næstved, af grønt plys.15 1702 blev der købt
grønt plys til at forbedre den »omhengende Kappe« på prædikestolen, og Christopher Skrædder
blev betalt for at sy den.86 1720 beskrevet som
‘næsten opslidt’.134 2) 1726, skænket af kirkeværge Gregers Lind og hustru Margrethe Lütke, af
rødt plys, som erstatning for nr. 1, der var ubrugelig.15 3) 1817, af karmoisinrød fløjl, anskaffet i
anledning af reformationsjubilæet.32 4) 1843, af
rød bomuldsfløjl med gule eller gyldne frynser.86
5) 1849, udført af G. Frederiksen, af rød silkefløjl med guldkniplinger.32 6) 1857, leveret af J. J.
Gammeltoft & Co.’s Mode og Manufakturhandel, af velour d’Utrecht og kantet med guldtresser.32
stolestader m.m.
Stolestader (jf. fig. 44, 83 og 85), 1780-81, antagelig
udført af snedker Jesper Clausen Bossel, Odense
(jf. ndf.), ombygget 1837 og 1896. Endegavlene
afsluttes foroven af en nyere (1837) trekantgavl
på et profilled og har herunder en højrektangulær profilindrammet fylding. Heri er sekundært
(1958) indsat indskriftplader (jf. ndf.). Ryggene
har tværrektangulære fyldinger (en enkelt dog
rundbuede fyldinger svarende til panelerne ndf.).

Fig. 78. *(†)Timeglas, 1786/87, skænket af købmand
Peter Hansen (s. 1435). I Langelands Museum. Foto
Ar
nold Mikkelsen 2015. – *(†)Hour-glass, 1786/87,
donated by the merchant Peter Hansen.
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Stolestaderne er opstillet langs skibets vægge
med 14 rækker i syd (de to forreste afkortet af hensyn til prædikestolen) og 12 rækker i nord, idet den
nordre række afbrydes af åbningen til korsarmen.
Her er staderne opstillet med syv rækker langs
østvæggen og seks rækker langs vestvæggen. Mod
koret afsluttes hver række af forpaneler med rekt
angulære fyldinger, mens nordrækkens for- og
bagpanel, der flankerer indgangen til korsarmen,
har rundbuede fyldinger. Endelig er der langs sydvæggen paneler af vandrette brædder med påsatte
gavlmarkeringer, mens panelerne langs nordvæggen og i korsarmen er af lodrette brædder med
indsatte gavle.
Staffering. Stolestadernes lysegrå bemaling er fra
2004. Gavlenes plader, med staffering fra 1958,
har i skibet indskrift med salmevers, fortrinsvis af
Grundtvig, udført med forgyldte versaler på rød
bund (jf. fig. 44 og 85); i korsarmen med præsternes navne siden 1476, anført med hvid skriveskrift på lyseblå bund og altså tilsammen dannende en præsterækketavle. De to forreste gavle i
skibet har motiv af flyvende duer, udført i guld på
rød bund, mens de to forreste gavle i korsarmen
har indskrift med skriveskrift på rød bund, på den
vestre som indledning til præsterækken: »I går vi
kom, i morgen alt er vore dage sammentalt«, på
den østre som afslutning: »Tjenerne skifter. Herren bliver«. På sæderne ligger røde hynder.
De første år stod staderne umalede; 1792 blev
de malet ind- og udvendig med perlefarve og
særlig fremhævelse af gavlenes oprindelige †muslingeornament (jf. ndf.) samt forsynet med num
re.27 De blev nymalet efter ombygningen 1837
og igen 1857.32 1895 blev de malet lyse med
mørke fyldingsfelter (jf. fig. 88),32 og i anden
halvdel af 1950’erne blev stolegavlene i skibet
malet røde og ryggene brungule, mens gavlene
i korsarmen samt alle panelerne blev malet lysegrå; endvidere blev pladerne i gavlfyldingerne
tilføjet (jf. også fig. 109).152
Tilblivelse og senere ændringer. Som led i den omfattende renovering af kirken 1780 udførtes 34 nye
stole i skibet og 17 i korsarmen, alle med fødder,
underlag og gulv af fyrretræ samt døre med beslag
og låse. Til hver stol leveredes desuden en murstift
til at fastgøre stolen i væggen med. Endelig skulle

der udføres 16 klapsæder til montering på stolene
i korsarmen.162
Stolestaderne er antagelig udført af snedker
Jesper Clausen Bossel, Odense, som leverede
overslag til arbejdet. De blev udført i Louis Seize-stil med endegavle, der foroven kronedes af
et udskåret muslingeornament.163 Dørene havde
rundbuede fyldinger svarende til de bevarede paneler (jf. ovf., jf. fig. 45).
Den oprindelige opstilling fremgår af en stolestadeoversigt fra 1796. I skibets sydside var 15
mandsstole, i nordsiden 18 kvindestole; i begge
sider var den bageste ved vestvæggen ombygget
til en †lukket stol ( jf. ndf.). Sydsidens stolerække var afbrudt ved indgangen til †våbenhuset,
mens nordsidens havde et ophold ved åbningen
til korsarmen. I korsarmens vestside fandtes ti
kvindestole, hvoraf den bageste var lukket og
forbeholdt øvrigheden, i østsiden otte kvindestole.164
Det pålagdes gentagne gange kirkeværgen at
sørge for at få udlejet stolene,15 og 1790 blev det
indskærpet, at de af menigheden, der havde råd
til at leje stolestader, burde overtage de nu engang tilgængelige stader og beholde dem, indtil
der efterhånden blev andre og bedre stolestader ledige.32 1819/20 var der atter restancer på
stolestadeindtægterne, angiveligt fordi ‘adskillige
af indbyggerne har været misfornøjede med de
dem anviste stolestader’ og nægtede at betale.15 I
forbindelse med prins Christian Frederiks (Christian VIII) besøg i kirken 1835 fik snedkermester
Birkemose betaling for at ‘forene’ to af de forreste stole i kirken til én og bagefter adskille dem
igen.32
Ved restaureringen 1837 blev stolestaderne
istandsat af snedkermester Birkemose. Gavlenes
halvrunde muslingeornament blev nedtaget og
erstattet af den nuværende trekantgavl. Samtidig blev staderne i skibet afkortet 6 tommer (ca.
15 cm) mod væggene for at gøre midtergangen
‘bredere og mere bekvem’ for ligprocessioner.26
Opstillingen omfattede derefter 18 mandsstole i
skibet, hvoraf de to bageste var lukkede, og 15
kvindestole, hvoraf den bageste var lukket. I kors
armens østside fandtes ni stole, hvoraf de første
fire var for kvinder, de næste fire var gratis stole
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for mænd, og den bageste var en lukket stol. I
vestsiden var de fire første stole kvindestole, de
følgende fire gratis for kvinder og den niende en
lukket stol.32 1840 udstyredes mandsstolene med
lister med †hatteknager langs væggen, og 1844 tilpassede snedkermester Birkemose alle stolestadedørene.32 I anden halvdel af 1800-tallet ophørte
udlejningen af stolestader gradvis, og 1906 blev
alle stader givet fri.165
1895 blev stolene ombygget med ‘hult’ sæde
og skrå ryg, dørene fjernet, og der opsattes paneler langs væggene. Arbejdet udførtes af snedker J.
Winther.166 Samtidig blev syv stole bagest i korsarmen nedtaget. 1958 monterede man de nævnte
plader med indskrift, udført af Einar V. Jensen, på
gavlene.85
†Stolestader. Antagelig anden halvdel af 1500-tallet. Stolenes opstilling fremgår af en oversigt fra
1634: I skibet fandtes 16 mandsstole i syd og 19
kvindestole i nord; stolerækkerne må have haft ophold ved indgangen til hhv. †våbenhuset og korsarmen. I korsarmen var der ti mandsstole i vest og
otte kortere kvindestole i øst. Endvidere omtales
stolestader på †orgelpulpituret og på †pulpituret i
korsarmen (s.d.).27
1682 blev forpanelet på den forreste mandsstol
ved koret repareret.15 1709 monterede snedker
Hans Madsen 20 klapper af egetræ, der kunne
slås ned og danne sæde for fattige, på stolene.15
1718 nævnes, at stolestaderne, især i nordsiden,
burde renoveres.111
Stolestadereglementer m.m. 1633 udfærdigede
provst, borgmester og råd sammen med 12 borgere et stolestadereglement.167 Det fremgår heraf,
at borgerne i 1625 pga. kirkens ‘forbygning’ (dvs.
ombygning) havde opgivet deres vante stader og
betroet ovennævnte at fordele dem igen, hvilket
man dog ikke var nået til enighed om. Det fastslås
bl.a., at de, der tidligere havde købt et stolestade
i kirken, skulle have et passende stolestade igen,
samt ‘at de, som kommer i stol sammen at stå,
skulle gerne lide hverandre hos sig og ikke enten
fortrykke eller gøre hverandre fortræd i nogen
måde; dernæst at de også viser de ældre og hæderlige den ære, at de kunne have det første stade
i hver stol og siden de andre indenfor, som de
kunne være gamle, gifte og hæderlige til’. Kir-
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ken havde pligt til at vedligeholde stolene med
‘skikkelig bygning og lukkede låger’. Reglementet fastsatte også takster for leje af stolestaderne
samt bestemmelser for, hvem der skulle sidde
hvor. Stolene i skibet og nogle i korsarmen var
forbeholdt familier; bedst og dyrest var den første
plads nærmest gangen i hver stol med en pris på
2 slettedlr. (8 mark), den anden plads i hver stol
kostede 5 mark, og de resterende pladser 1 sletdlr.
Gifte mænd, der ikke kunne få plads på gulvet,
måtte anvises stolestader på orgelpulpituret (s.d.);
her kostede staderne i den forreste stol 3 mark, i
de andre 2 mark. I korsarmen skulle der desuden
være pladser for fattige kvinder i den ene side, for
tjenestepiger i den anden, og på nordpulpituret
sammesteds for unge mænd og tjenestekarle. Endelig blev kirkeværgen pålagt omhyggeligt at optegne ændringer i, hvem der havde hvilke stole.
1723 blev det understreget, at kirkeværgen ikke måtte fæste stader til nogen, der ikke betalte
den højeste takst, ligesom der skulle sættes en
stopper for ‘kirkeværgernes egennyttighed med
stolestadernes afhændelse og de deraf kommende
disputer i menigheden, så pengene kan bruges til
hjælp til kirkens brøstfældigheder’.138
1770 nævnes atter, at de mange ledige stolestader skulle fæstes bort til dem, der ikke havde
et stolestade, men i stedet havde søgt til orgelpulpituret eller, ‘mere uanstændigt og utilbørligt’,
til skriftestolene eller sakristiet, ‘da dog det første
sted alene bør være for unge mennesker, det andet alene til det brug, hvoraf det fører navn, og
det tredje for præsterne’.32 1771 fastslog man, at
de, som ikke ville fæste en stol, i stedet skulle
betale kirkeskat.15
Som i andre købstadskirker indgik der i stoleværket forskellige †embedsstole eller stole, forbeholdt
særlige grupper i menigheden: 1-2) Øvrighedens
stole. Reglementet fra 1633 bestemte, at der i skibets sydside skulle reserveres to stole til borgmester, råd, byfoged og byskriver, dvs. til byens magistrat eller øvrighed.27 1720 besad øvrigheden den
femte stol i sydrækken,168 og 1815 var den fjerde
stol i korsarmens østrække forbeholdt øvrigheden.32 Jf. også †lukket stol nr. 1.
3) Præstekonens stol. Reglementet fra 1633 fastslog, at der i nordsiden skulle være en stol til sog-
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nepræstens hustru.27 1634 var det den ottende
stol i rækken,27 1720 den femte.168 1728 var stolen fæstet til nogle andre, da den forrige præst,
Niels Gjødesen, havde været enkemand og barnløs. Præsten, Hans Sørensen Fabricius, anmodede
nu om, at hans hustru og børn i stedet måtte benytte †lukket stol nr. 2, hvis ejer var rejst fra byen.
Det blev dog afvist; i stedet skulle fæsterne af
præstekonestolen anvises andre pladser.26 1815 er
det præciseret, at den forreste stol i skibets kvinderække var forbeholdt præsten.32
4) Jordemoderens stol. Reglementet fra 1633 fast
slog, at der skulle være et bekvemt stolestade til
jordemoderen, når hun skulle bære børn til dåben, dvs. muligvis en såkaldt barnestol.169 1634
besad hun det første stade i den sekstende stol
bagest i skibets kvinderække.27 1781 blev stoledørens hængsler repareret.15
5) Fattigstole. I reglementet fra 1633 bestemtes,
at der i korsarmen skulle være nogle stolestader
for fattige kvinder i den ene side og for tjenestepiger i den anden; samme år nævnes endvidere, at den ottende stol i korsarmens østside altid havde ‘været besiddet af fattige kvinder’. Da
der var mangel på kvindestader i kirken blev det
imidlertid bevilget Knud Hansen Bedemand at
fæste det første stade i den.27 1711 blev stolen repareret,86 og 1723-25 blev staderne i den bortfæstet og dens funktion ophørte.15 I stedet henvistes
de fattige til 20 klapper, der var fastgjort på korsarmens stolestader (jf. ovf.). 1815 var den tredje
stol i østrækken stadig beregnet for fattige,32 og
efter restaureringen 1837 var stol nr. 5-8 i begge
sider af korsarmen til fri afbenyttelse uden betaling.32
6) Skolebørnenes stol, 1650-75, skænket af rådmand Niels Madsen Bang (jf. †messehagel nr.
2).170 En egestol med tre rum og tre bænke til
skoledrengene, dvs. sangkoret (jf. også s. 1353 og
†bænke ndf.).
†Skriftestole. 1-2) I 1700-tallet rummede kirken
to skriftestole af eg, der stod i koret, hhv. til præsten og kapellanen. 1760 anskaffedes en lang, polstret skammel til den ene skriftestol.28 1769 blev
en eller begge stole istandsat af snedker Christen
Rasmussen med ny bund og reparation af sæderne.28 Året efter blev det som nævnt påtalt, at

adskillige personer under gudstjenesten tog plads
i skriftestolene i stedet for i stolestaderne i kirken,
sådan som de burde. Kirkeværgen blev derfor pålagt at sørge for, at der kom dirkefri lås såvel på
skriftestolene som på døren fra kirkegården til
sakristiet (jf. også s. 1379).138
3-4) 1780-81 udførtes to nye skriftestole,171 der
1792 blev malet perlefarvede.27 I hver stod en stol
samt fire skamler,28 som blev solgt på auktion, da
skriftestolene blev nedtaget ved restaureringen
1837.172
Præstestol, 1956, Kaare Klints kirkestol, af eg,
med armlæn, flettet sæde og hynde med brunt
skind.
†Præste- og degnestole. 1) 1708, udført af snedker Hans Madsen. En degnestol af egetræ, omtalt
som ‘klokkerens’. I koret.173
2-3) 1780-81, to lukkede stole, der stod ‘ved
brystværket’ i koret (dvs. †korgitter nr. 2).27 1792
blev de malet med perlefarve.27 1824 blev der lagt
nyt gulv i degnestolen.32 Nedtaget 1837.
4-5) ( Jf. fig. 45), 1837, udført af snedkermester Birkemose. To høje stole, opført med kraftige hjørnepilastre hvorimellem fyldingspaneler.
Øverst en profileret gesims kronet af koglelignende småspir. Langsiderne var ved spinklere pilastre inddelt i vinduesfelter, hvor der var opsat
gardiner, først røde, siden grønne. 1840 udførte
snedkermester Birkemose et ‘pengegemme’ med
to aflåselige rum til opbevaring af de indsamlede penge til kirken og fattigkassen, som blev
fastgjort i præstestolen.174 Stolens forpanel med
pengegemme og dør opbevares på loftet; det er
malet med lys egetræsådring, udført af Christian
Nicolai Hoffgaard 1857 (fig. 79). Stolene, der var
opstillet ved korets nord- og sydvæg, blev nedtaget 1895.157
På Nebelongs grundplan 1836 (fig. 14) er indtegnet fem lukkede stole i korets nord- og sydside, beregnet til hhv. præsten, degnen og byfogeden (to stk.) samt en unavngiven. Stolene kan
være identiske med †præste- og degnestole nr.
4-5. En kvittering for malerarbejde, udført 1837,
omtaler både ‘provstens og byfogedens stole’ og
degnestolen.32
†Brudestole, 1851, udført af snedkermester Birkemose, af poleret træ med polstrede sæder.103

stolestader m.m.

I stoleværket indgik desuden såkaldt †lukkede
stole, dvs. særlige skabslignende stolestader med
høje panelvægge med vinduer eller gitre og dør.
1) 1708 eller tidligere, opsat af byfoged Claus
Berthelsen til sig og sin hustru bagest i korsarmens
vestside ved tårnet i mandsstol nr. 10 (jf. bygningstavle s. 1404, epitafium nr. 3 og †gravkapel s. 1390
og 1469).175 Stolen var forsynet med gitterværk.168
1751 gjorde byfoged Christian Møller (Claus
Berthelsens dattersøn) krav på stolen, idet han
hævdede, at den ‘i 60 år’ havde tilhørt øvrigheden.164 1796 betegnedes stolen fortsat som tilhørende øvrigheden (jf. også †embedsstole ovf.).164
2) Før 1720, indrettet af konsumptionsforvalter
Rasmus Pedersen i skibets mandsstole nr. 10-11
ved indgangen fra †våbenhuset (jf. †pengetavler
nr. 2-3, †pulpitur nr. 2, †orgel nr. 2, †gravkapel s.
1390 og 1469).176 I anden halvdel af 1700-tallet
betegnet ‘den grønne stol’. Stolen tilhørte siden
Rasmus Pedersens datter, Anne Cathrine Røbel,
som udlejede den til tolder Oluf Borch Lund.164
Hun afstod stolen 1750. De følgende år havde
den skiftende fæstere, bl.a. sognepræst, konsistorialråd Adam Grib 1758.15 1771 forsøgte kirken
ved gentagne auktioner forgæves at bortfæste
stolen; i stedet blev det tilladt sognepræst Jens
Eriksen Grøn at benytte den i et år,177 og derpå
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blev den udlejet til ‘hr. Hansen til Fårevejle’.178
1789 blev den nedtaget.27
3) 1723, indrettet af byskriver Johannes Borchenius bagest i skibets nordrække i kvindestol
nr. 19. Borchenius klagede nævnte år til kirkeinspektionen, fordi den bageste kvindestol under
orglet var så mørk, at hans hustru ikke kunne
‘se til at læse eller synge’. Han bad om lov til at
lade stolen ombygge til en lukket stol og samtidig indsætte et vindue i nordmuren, hvilket blev
tilladt under forudsætning af, at han og hans efterkommere vedligeholdt vinduet.179 1751 var
stolen fæstet af byskriver Ulrich Møller,164 siden
af apotekerne Andreas Jørgensen og Søren Christian Ørsted.27 Stolen blev nedtaget 1789.164
4) 1781, opsat af byfoged, generalauditør Johan
Flindt bagest i korsarmens østside.15 Stolen var
udstyret med en hollandsk dør med tre fyldinger,
karm og gerigt på begge sider, og fire ‘engelske’
vinduer, der kunne skydes op og ned, samt to
brede bænke.15 Snedker Peder Pedersen satte panelerne op, snedker Jesper Clausen Bossel lagde
bræddegulvet, glarmester Hans Rudolph satte
vinduerne i, og smed Marcus Wolder forsynede
døren med lås.86
5-6) 1789, to ens stole, opført under orglet langs
vestvæggen i mandsstol nr. 15 og kvindestol nr. 19

Fig. 79. Panel fra †præstestol nr. 4, 1837, med pengegemme fra 1840 (s. 1438). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Panel from †priest’s chair no. 4, 1837, with money box from
1840.
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som erstatning for nr. 2-3. Af fyrretræ, hver med
fem vinduer med seks ruder.180 Efter opførelsen
blev den søndre fæstet af ‘hr. Hansen til Fårevejle’,
den nordre af apoteker Søren C
 hristian Ørsted,
hvis lukkede stole var blevet nedtaget (nr. 2-3).164
1792 blev begge stole malet perlefarvede, og 1795
blev den søndre repareret med et dobbelt panel
og skydevinduer.181 I 1800-tallets første del havde
stolene forskellige fæstere. 1837 erstattet af nr. 7-9.
7-9) Indrettet 1837 i skibets to bageste mandsstole (nr. 17-18), idet den eksisterende lukkede
stol blev ombygget og udvidet med to skillerum,
en fyldningsdør og et sæde, samt i kvindestol nr.
15, mens den hidtidige lukkede stol i denne række blev omdannet til trapperum til orgelpulpituret (jf. s. 1451).32 Nedtaget 1895.
11-12) I forbindelse med fornyelsen af nordpulpituret 1837 må også de to lukkede stole under dette være fornyet. Nedtaget 1895.
Løse stole. 1) (Fig. 105, jf. også fig. 88), 1884,
udført af snedker Ludvig Hoffmann Olsen,157 af
bejdset egetræ, med gennembrudt ryg med tre
arkader og rygpille med blad- og blomsterornamentik, drejede forben og lige bagben samt flettet sæde. Af de i alt 36 stole er 23 bevaret; de
findes i våbenhuset, på pulpituret og på loftet.182
2) 1956, Kaare Klints kirkestol,99 af eg med flet-

tet sæde. Stolene er opstillet langs korets nord- og
sydvæg.
†Løse stole. 1) 1701 udførte snedker Hans Madsen en stol ‘at bruge i sakristiet’.101 1713 blev
den repareret.15 2) 1878, udført af snedker Ludvig Hoffmann Olsen, en armstol betrukket med
plys.86 I sakristiet.
Blandt †bænke kan nævnes: 1) 1711 udførte
Hans Madsen Snedker en bænk til koret.15 2)
Omtalt 1720, af fyrretræ. I sakristiet.134 Solgt på
auktion 1837.172 3) 1720 omtales fire løse bænke
af fyrretræ. Bænkene stod i koret og var beregnet
for de skolebørn, der sang ved gudstjenesten (jf.
også †embedsstol nr. 6 og s. 1353).134
Borde. 1) ( Jf. fig. 25) 1837, udført af snedkermester Birkemose, mørkbejdset, med skab og lige
ben. I sakristiet. 2-3) Nyere, af træ med drejede
ben. Hhv. i våbenhuset og i sakristiet.
†Borde. 1) Omtalt 1720, ‘gammelt’, af egetræ.
Bordet, der stod i sakristiet,134 blev solgt på auktion 1837.172 2) 1837/38, af fyrretræ.15
Særlige rumindretninger. Ligkapel, indrettet 1862 i
korsarmens nordøsthjørne (jf. s. 1391), nu betegnet kisterum og møbleret med to smalle, hvidmalede bænke, formentlig fra 1833,183 og oplyst af fire
lysearme af messing, hver med to s-slyngede arme,
balusterskaft og hængekugle. Ved indretningen

Fig. 80. Kiste, 1785/86, udført af snedker Christen Jørgensen (s. 1441). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Chest, 1785/86, made by cabinetmaker Christen Jørgensen.
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1862 blev kapellet møbleret med to lange (†)bænke med svejfet ryg og tilsvarende forsarg, svungne
forben og lige bagben. Bænkene var hvidmalede
og havde hynder betrukket med plys.32 Den ene
opbevares på loftet. Endvidere en *katafalk og fire
†kandelabre, jf. begravelsesudstyr ndf.
kister og †skabe
Kiste (fig. 80), 1785/86, udført af snedker Christen Jørgensen og beslået af smed Marcus Wolder.15 Kisten, der er af bejdset eg og måler
38×56×40 cm, hviler på fire drejede fødder. På
forsiden er tre store låseblik i gennembrudt arbejde (det ene afbrækket forneden) og for hver
ende en bærehank; endvidere et jernbånd langs
lågets forkant. Kisten benyttedes til opbevaring af
kirkens regnskaber m.m. Den stod i begyndelsen
hos kirkeværgen,15 siden i kirken.
†Kister. 1-2) 1870, til opbevaring af tekstiler og
altersølv.32
†Skabe. 1) Omtalt 1576, i sakristiet.11 Antagelig
identisk med et ‘gammelt’ skab med to rum, som
1695 fandtes samme sted.74 1720 fremgår det, at
skabet var af egetræ, og at der var lås for det ene
rum.134 Skabet var beregnet til opbevaring af ‘alterets ornamenter’.184
2) 1720 omtales et indmuret skab i sakristiet,
som næsten var bortrådnet.134
3) I slutningen af 1700-tallet omtales et gammelt skab af fyrretræ i sakristiet, forsynet med
lås.74 1833/34 var det ubrugeligt,15 og 1837 blev
det solgt på auktion.172
pengebeholdere
†Pengeblokke. 1) Opstillet uden for †våbenhuset
og omtalt 1702, da den af ‘tyvagtige folk’ var blevet brudt op og pengene stjålet på nær 5 mark og
5 skilling, der blev fundet i blokken og på jorden.
Klejnsmed Adam Pedersen reparerede låsen i lågen og leverede en ny hængelås og nøgle. Også
1724 måtte der anskaffes en hængelås, efter den
gamle var brudt op i forbindelse med et tyveri.15
Blokken var forsynet med en ‘erindringstavle’,
der var givet af byfoged Christopher Friederichsen (jf. †orgel nr. 2, †epitafium nr. 7).185 1744/45

Fig. 81. *Pengebøsse nr. 1, formentlig 1800-tallet (s.
1442). I Langelands Museum. Foto Arnold Mikkelsen
2015. – *Poor box no. 1, probably 19th century.

blev tavlen, der sad over blokken, fornyet af snedker Rasmus Larsen.15
2) 1707, udført af snedker Hans Madsen. Blokken var indrettet med tre rum, stærkt beslået med
jern og forsynet med tre hængelåse. Kirken betalte en tredjedel af anskaffelsessummen (2 rdlr.).
Blokken skulle anvendes til opsamling af de tavlepenge, der blev givet til de fattige og til hospitalet (jf. †pengetavler ndf.). Den blev malet med
sort oliefarve og placeret uden for korsdøren,
hvor Rasmus Nafnsen blev betalt for at ‘nedgrave
og fastsætte den’.186 1720 anvendtes blokkens tre
rum hhv. til kirken, de fattige og Helsingørs skolepenge.187 1761 blev maler Arendt Beusch betalt for at male blokken sort med hvide beslag
og forsyne den med indskrift; måske anført på en
særskilt tavle (jf. nr. 1 og 3). 1800 udførte snedker
Peter Jørgensen tre skuffer til blokken.15
3) 1761, udført af tømrer Peder Johansen, beslået med jern af Niels Steensen og malet sort
med hvide beslag samt indskrift af maler Arendt
Beusch. Indskriften var anbragt på en tavle over
blokken (jf. nr. 1). 1764 blev tavlen forsynet med
ny ramme af snedker Christen Rasmussen, og
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Arendt Maler malede den sort med ‘kongens
navn’ (dvs. Frederik V) samt indskrift og ‘andre
sirater’ påført med gult.100 Blokken, der afløste nr.
1, stod som denne uden for †våbenhusdøren.74
4) 1792/93, udført af snedker Peder Jørgensen
og malet af maler R. Klingenberg.86 Blokken var
forsynet med en tavle, som 1800 blev malet sort
med hvid indskrift. Den betegnes i denne forbindelse ‘fattigblokken’.15 Blokken erstattede nr.
3 uden for kirkedøren.
5) Jf. †præstestol nr. 4 (s. 1438).
Pengebøsser. *1) (Fig. 81), formentlig 1800-tallet,
14 cm høj, af kobber, cylindrisk med hvælvet låg
med pengetragt. Låget er fastgjort med et hængsel på bagsiden og lukkes med to overfaldslukker.
Bøssen kan være identisk med en af nedennævnte

(†5-8). I Langelands Museum (inv.nr. D1373).
2-3) Nyere, af messing, korsformede med pengerille foroven. Bøsserne er monteret på stolegavlene på hver side af vestindgangen under orglet.
†Pengebøsser. 1-2) Omtalt 1781/82, af blik.15
3-4) 1813/14, to blikdåser.15 5-6) 1856/57, til de
fattiges kasse.32 7-8) 1859, udført af blikkenslager Carl C. Krogh, til indsamling til de fattiges
kasse,188 så der nu var fire bøsser til dette formål.32
†Pengetavler. 1) Omtalt 1678, da klokkeren
modtog betaling for at gå med ‘hospitalstavlen’.26
Tavlen havde en sølvbjælde.15 2-3) 1705/06,
skænket af konsumptionsforvalter Rasmus Pedersen (jf. †lukket stol nr. 2, †pulpitur nr. 2, †orgel nr. 2, †gravkapel s. 1390 og 1469), den ene til
kirken, den anden til de fattige. Tavlerne var forsynet med sølvbjælder.189 1717 blev kirkens tavle
limet, og der blev sat to jernstifter gennem opstanderen.15 1720 nævnes de to tavler til at ‘samle
skillinger i under prædiken’,134 og 1740/41 måtte
det præciseres, at det var ‘borgerlig tynge’ (dvs.
pligt) at ombære tavlerne i kirken. Opgaven skulle gå på skift mellem borgerne, der ikke måtte
forlange betaling for at udføre den.15 1763 blev
en af tavlerne forgyldt,28 og 1800 blev alle tre
tavler (disse og nr. 1) malet af maler Mads Stephansen Lange.15 1844/45 var de ramponerede.15
†Klingpunge. 1) Omtalt 1720, til at indsamle
penge til Helsingør Skole (jf. †pengeblok nr. 2).134
Måske identisk med †tavle 1. 2) 1740, skænket af
Jørgen Budich og hustru. Pungen var broderet og
forsynet med en sølvklokke; også den anvendtes
til Helsingør Skole.184
dørfløje

Fig. 82. Tremmedør for vestindgangen, 1854, udført af
snedkermester Birkemose (s. 1443). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Barred door for western entrance, 1854,
made by the cabinetmaker Birkemose.

Dørfløje. Samtlige dørfløje, på nær en indvendig
fløj (nr. 1), stammer fra restaureringen 1895-97 og
er tegnet af Hector Estrup og udført af snedkermester J.Winther.84 De udvendige er af bejdset eg,
de indvendige, bortset fra nr. 1 og 11, er malet i grå
nuancer. Udvendige. 1) (Jf. fig. 26), dobbeltfløj, hver
fløj med 2×6 fyldinger. På ydersiden er rammeværket vandret og lodret beslået med jernbånd, og
til hver fløj er fastgjort en dørring af jern; jernet
er malet med lysebrunt. I hovedindgangen i vest.
2) ( Jf. fig. 19), rundbuet enkeltfløj med 2×5 pro-
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Fig. 83. Korsarmen, indre set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Transept, interior looking north.

filerede fyldinger. På ydersiden er rammeværket
overalt beslået med små rosetter af jern. I sakristiets østmur. 3) ( Jf. fig. 26), fladrundbuet dobbeltfløj
af eg, hver fløj med 2×5 spidsryggede fyldinger.
I tårnrummets vestmur. 4) Rundbuet enkeltfløj
med 2×3 fyldinger, i de øverste er glas. På ydersiden et kors i cirkelslag. I korsarmens østmur.
Indvendige. 1) (Fig. 82), 1854, tremmedør, udført af snedkermester Birkemose.32 Dobbeltfløj af
mørkbejdset eg; hver fløj er vandret delt i to felter
med spinkle, drejede tremmer, hvoraf de øvre er
smykket med kuglestav. På rammeværkets yderside ses foroven rosetter, midtpå slyngbånd. Indenfor vestindgangen. 2) Dobbeltfløj med spidsryggede fyldinger forneden og derover ruder af mat
glas med sprosseværk, der løber ud i akantusornamenter foroven. Mellem tårnrummet og kisterummet. 3) ( Jf. fig. 83). En tilsvarende dobbeltfløj,
dog rundbuet, er indsat i korsarmen under nordpulpituret. 4) ( Jf. fig. 85), dobbeltfløj, hver fløj har
tre spidsryggede fyldinger. Mellem våbenhuset og

skibet. 5-6) Enkeltfløje med tre fyldinger, der er
spidsryggede udvendig, glatte indvendig. I våbenhusets nordvæg. 7-10) Enkeltfløje med tre fyldinger. I tårnrummets nord- og sydvæg. 11) Enkeltfløj med 2×4 profilerede fyldinger; på den ene
side er rammeværket beslået med bosser af jern.
Mellem koret og sakristiet.
Blandt †dørfløje kan nævnes: 1-2) 1717, udført
af snedker Johan Hofmand, til de nye døråbninger
i sakristiet (jf. s. 1378). Dørene var forsynet med
lås.15 3) 1770, udført af Christen Snedker, af eg,
til sakristiet. Døren var forsynet med en dirkefri
lås (jf. også s. 1379 og †skriftestole nr. 1-2). Den
gamle dørfløj blev solgt på auktion året efter.101 4)
( Jf. fig. 15b), 1837, dobbeltfløj, hver fløj havde tre
fyldinger med rudestillet reliefudsmykning. I den
nye vestindgang i skibet. 5) (Fig. 107, jf. også fig.
15f ), 1837, enkeltfløj med tre spidsryggede fyldinger, indsat i profileret gerigt hvorover et todelt
overstykke med palmetter og tandsnit under en
profileret gesims. Mellem koret og sakristiet. 6)
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Fig. 84. Opmåling af korsarmens nordvæg med †pulpitur nr. 3, 1837 (s. 1446). 1:100.Tegning af J.
Nielsen 1896. I Horsens Museum. – Scale drawing of north wall of transept with †gallery no. 3, 1837.

( Jf. fig. 84), 1837, dobbeltfløj, hver fløj havde tre
profilerede, spidsryggede fyldinger. I korsarmen,
midt under nordpulpituret. 7) ( Jf. fig. 15e), 1862,
spidsbuet enkeltfløj. I korsarmens østmur. 8) ( Jf.
fig. 15e), 1862, enkeltfløj med tre fyldinger, i sakristiets østmur. 9) ( Jf. fig. 15b), antagelig 1862,
rundbuet enkeltfløj af brædder i op- og nedadspidsende kileform. I tårnrummets vestmur.
pulpiturer
Pulpitur (jf. fig. 83), 1895-97, indrettet i korsarmens nordvæg med adgang fra tårnet. Brystningen har spinkle kegleformede balustre med midtring, indsat i en retkantet ramme; alt malet i grå
nuancer. Møbleret med løse stole (s. 1440).
†Pulpiturer. 1) I korsarmen, tidligst omtalt 163334 og da betegnet ‘det ny pulpitur’ eller ‘det nørre pulpitur ved den vestre mur’. Stolestaderne på
pulpituret var forbeholdt ‘de unge karle og tjenestekarle’, også omtalt som ‘svende og drenge’.
Disse skulle hver anvises deres bestemte stade, ‘at

de ikke trykkes eller trænges’.27 Pulpituret var
opsat langs korsarmens nordvæg med adgang fra
tårnrummet via en tømret trappe.28 I hvert fald
fra 1760’erne blev det betegnet ‘karlelægteret’.
1709 var stolene meget brøstfældige, og snedker
Hans Madsen blev betalt for at reparere dem, bl.a.
fik dørene nye hængsler, og der blev købt kønrøg til at male numre på dem.86 1723 stod der
13 stole på pulpituret, og samme år fik apoteker
Gottfried Becker tilladelse til at omdanne den
bageste stol i vestsiden til en †lukket stol for sig
og sin hustru med det løfte, at ingen af de foranstående stole måtte ombygges, så de skyggede for
hans plads.190 Endvidere fik fire mænd, Mathias
Færgemand samt Terkel, Jacob og Poul Laursen,
tilladelse til at ‘indklæde’ den vestre stol ‘for’ (foran?) Gottfried Beckers, formentlig en forstærkning af et eksisterende panelværk.164 1799 måtte
snedker Peder Jørgensen afstive ‘lægteret’ og ‘kile
det i vejret’.15 1836 blev pulpituret beskrevet som
‘yderst smagløst’ og så svagt, at det måtte skiftes
ud.26
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Fig. 85. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking west.
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2) 1704, i skibet, bekostet af konsumptionsforvalter Ras
mus Pedersen og hustru Anna Hendrichsdatter, beskrevet som ‘et nyt pulpitur med
stole og smuk bemaling, kirken til nytte og sir’ (jf.
†lukket stol nr. 2, †pengetavler nr. 2-3, †orgel nr.
2, †gravkapel s. 1390 og 1469).86 Opsat langs sydvæggen med adgang via en trappe fra †våbenhuset
gennem en †dør, hvortil der blev hugget et hul i
muren over †syddøren (jf. s. 1386). Pulpituret var
møbleret med syv små stolestader, hvoraf det østre,
nærmest prædikestolen, var forbeholdt Rasmus
Pedersen og hans arvinger uden afgift, mens kirken skulle nyde indtægten af de øvrige seks.15 Det
må være nedtaget senest 1788 i forbindelse med
opsætningen af †orgelpulpitur nr. 2.
3) ( Jf. fig. 84), 1837, i korsarmen. Udformet
som en trækonstruktion, der dannede en facade
langs nordvæggen. En centralt placeret, dobbelt
fyldingsdør, flankeret af brede pilastre gav gennem den vestre dørfløj adgang til tårnrummet;
på hver side af døren var indrettet en lukket stol
med brystværk af fyldingspanel hvorover to søjler. Pulpiturbrystningen herover, der strakte sig i
hele korsarmens bredde, var et panel med skiftevis rektangulære og kvadratiske fyldinger over
et postament, som var dekoreret med rosetter og
små kogler. Der var adgang til pulpituret via en
trappe i tårnrummet. Malet 1837 og igen 1857.32
Nedtaget 1895.
orgler
Orgel (fig. 86), 1979,191 med 19 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Fyns Orgelbyggeri,
Odense, med genanvendelse af facadetræværket
fra †orgel nr. 3 og pibemateriale fra †orgel nr. 5.
Hovedværk
Principal 8'
Gemshorn 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Terts 13/5'
Mixtur IV

Svelleværk
Gedakt 8'
Blokfløjte 4'
Oktav 2'
Nasat 11/3'
Scharf II
Obo 8'
Tremulant (1998).192

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Fagot 16'

Kopler: SV-HV, SV 16'-HV (2005),193 HV-P, SV-P. Ma
nualomfang: C-g'''; pedalomfang: C-f '. Mekanisk aktion, sløjfevindlader.194

Orgelfacaden, 1789, fra †orgel nr. 3, simulerer en
opbygning med hovedværk (øverst), brystværk
(nederst) samt to pedaltårne (i siderne).195 Den
øverste afdeling består af et centraltårn og to harpeformede sidefelter. Attrap-brystværket har to
rektangulære felter. Tårne og felter er udsmykket
med pibegitre og kantet med båndguirlander eller bladranker; sidetårnene er udstyret med topstykker og storvinger, dannet af blomster, blade
og muslingeskaller i gennembrudt arbejde. Centraltårnet havde oprindelig et topstykke, udformet som en strålekrans, 1833 betegnet ‘glorien’,26
der ved flytningen til det nuværende, højeresiddende orgelpulpitur 1844 måtte fjernes. Over
nodepulten ses udspunsede åbninger, tilhørende
to †registertræk fra †orgel nr. 3, samt betegnelserne »Simbelstern« og »Tremulante«. Indtil 1979
var de originale prospektpiber bevaret; i centralpiben fandtes spor efter den roterende †cymbelstjerne, der var forbundet med et lille klokkespil.
I de rektangulære felter ses stadig de oprindelige
pibeattrapper. Facadens originale bemaling blev
fremdraget 1959, jf. †orgel nr. 5. Rammeværket
står med lys farve med okkergule akantusornamenter; snitværket er grønmalet.196 På orgelpulpituret.
†Orgler. 1) Omtalt 1634.197 Dispositionen omfattede en trompetstemme, og instrumentet må
derfor antages at have haft en vis størrelse.198 Facaden, der genanvendtes i †orgel nr. 2, bar Christian IV’s navnetræk.128 På †orgelpulpitur nr. 1.
2) 1717, med 14 stemmer,199 ét manual og pedal,
bygget med genanvendelse af facade og orgeldele
fra †orgel nr. 1.200 Af en redegørelse for orglets tilstand 1737 fremgår det, at dispositionen rummede
en rørstemme, en mixturstemme, et pedalværk
og en cymbelstjerne.201 I tilsvarende redegørelser
1764, 1773 og 1774 nævnes endvidere stemmerne
Gedact 8 Fod, Gedact 4 Fod og Tromba 8 Fod; det
anføres, at orglet har kort oktav, og det påpeges, at
bælgværket, der består af to bælge, er utilstrækkeligt.202 Dispositionen afspejles i en – muligvis
fejlbehæftet – opskrift fra o. 1789:203
Fig. 86. Orgel, 1979, med facade fra 1789 (s. 1446).
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Organ, 1979, with cas
ing from 1789.
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Manual (45 toner)204
Gedakt 8 fod
Principal 4 fod
Gedakt 4 fod
Quint 3 fod
Oktav 2 fod
Mixtur 3 fag
Quint 1½ fod
(Rørstemme) 2 fod (8 fod?)205

rudkøbing kirke

Pedalet (21 toner)
Gedakt 8 fod
Principal 4 fod
Spidsfløjte 4 fod
Sesquialtera 2 fag
Dulcian 16 fod
Trompet 8 fod

Pedalværket var opstillet på to ‘halve’ vindlader,
hvorfor det må antages, at der fandtes pedalsektioner i siderne. 1789 oplyses, at cymbelstjernen
var udstyret med seks bjælder.206 Konsumptionsforvalter Rasmus Pedersen og byfoged Christopher Friederichsen bidrog til orglets anskaffelse
(jf. †lukket stol nr. 2, †pengeblok nr. 1, †pengetavler nr. 2-3, †pulpitur nr. 2, †epitafium nr. 7,
†gravkapel s. 1390 og 1469).15 På †orgelpulpitur
nr. 1.207 Orgelbygger Amdi Worm bemærkede
1788, at prospektpiberne var placeret så lavt, at
de led overlast ved at blive sammentrykket af personer, der færdedes på orgelpulpituret.208
3) 1789, med 14 stemmer, ét manual og pedal,
bygget af Amdi Worm, Engum. Dispositionen
lød if. orgelbyggerens tilbud:208
Manual
Principal 8 Fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Flöyte 4 Fod
Qvinta 3 Fod
Octav 2 Fod
Sexqvialter 2 Fag
Mixtur 4 Fag
Dolcian 8 Fod

Pedal
Undersatz 16 Fod
Gedact 8 Fod
Octav 4 Fod
Mixtur 4 Fag
Tromet 8 Fod

»Simmel Stiern« (cymbelstjerne), »Tremulante«.209 Kop
pel M-P.210 Manualomfang: C, D, E – c’’’; pedalomfang
ikke oplyst; tonen Cs fandtes ikke.211 2 spærreventiler.

Orglet måtte repareres med påfaldende korte intervaller: 1800 eller 1801 foretog Hans Friedrich
Oppenhagen, Rudkøbing, en istandsættelse og
indsatte samtidig en Posaune 16 Fod på en vakant plads i pedalværket.212 1817 udførte urmager
Hjorteberg en større reparation i samarbejde med
Fig. 87. †Orgel nr. 5 med facade fra 1789 og spillebord
fra 1899 (s. 1449). Foto Annelise Olesen 1975. – †Organ
no. 5 with casing from 1789 and manual from 1899.

organist Wagner, der forestod orglets stemning,213
og 1833 gennemgik orglet en hovedreparation
ved Peter Mortensen Gudme, Svendborg.214 1831
forfærdigede Hjorteberg en klokke til orglet, antagelig en kalkantklokke til at varsko bælgtræderen med.32 I forbindelse med kirkerestaureringen
1837 påtænktes det at gøre kirken lysere ved at
ændre pulpiturforholdene og flytte orglet længere bagud (jf. s. 1391). Dette skete dog først i
1844.215 En dispositionsoptegnelse 1860 ved Johan Andreas Demant viser, at der var foretaget
visse ændringer i de mellemliggende år. Størrelsen var fortsat 14 stemmer, ét manual og pedal:
Manual
Principal 8 Fod
Gedackt 8 Fod
Octav 4 Fod
Fløite 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Fløite 2 Fod
Octav 1 Fod
Vox humana 8 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Gedackt 8 Fod
Fløite 4 Fod
Fløite 2 Fod
Posaune 16 Fod.216

orgler

Facaden (fig. 112), hvis træværk indgår i kirkens
nuværende orgel, illuderede en opbygning med
hovedværk, brystværk og pedalværk.217 1792 fik
den en hvid og perlefarvet bemaling med stafferinger i forskellige ‘sarte og smukke’ kulører.218
1833 udførtes en ny bemaling efter maler Christian Nicolai Hoffgaards overslag: Gesimserne skulle
hvidmales, og det øvrige gives en anden ‘passende farve’, »Glorien« over facaden skulle forgyldes, og cymbelstjernen, bladene og løvværket
bronzeres.219 Den omtalte »Glorie« var antagelig
en udskåret strålekrans over centraltårnet; denne
udsmykning er senere forsvundet. Allerede 1837,
i forbindelse med kirkens hovedreparation, maledes orglet på ny, og 1857 blev frontpartiet ‘malet
og bronzeret’.219 Oprindelig på †orgelpulpitur nr.
2, 1844 genopsat på det nuværende orgelpulpitur.
4) 1864, oprindelig med 13 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Johan Andreas Demant,
Odense, med genanvendelse af piber, facade og
orgelhus fra †orgel nr. 3. Den oprindelige disposition lød:
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod220
Gemshorn 8 Fod
Octav 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod

Manual II221
Viola di Gamba 8 Fod222
Copula 8 Fod
Flöite 4 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Violon 16 Fod
Octavbas 8 Fod
Gedakt 8 Fod223
Manualomfang: C-f ’’’; pedalomfang: C-d’. Mekanisk
aktion. To bælge, antagelig kassebælge, hver med to
støbte jerntrisser til tovværket.224

Restaureret, muligvis 1884, af Fr. Nielsen, Aarhus.225 En Trompet 8 Fod, der 1927226 forefandtes
i manual I, blev muligvis tilføjet ved denne lejlighed. Orglet maledes med egetræsådring og staffering af billedhuggerarbejderne, bag hvilke der
opklæbedes sort papir. Prospektpiberne bronzeredes, og bagvæggen maledes med blå limfarve.227
På orgelpulpituret fra 1844, der ombyggedes og
udvidedes i forbindelse med orglets opsætning.
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5) 1932, med 16 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby,
med anvendelse af facade og orgelhus fra †orgel
nr. 3, piber fra †orgel nr. 4 samt mekanik, vindlader, spillebord og orgelhus fra et nedrevet orgel,
bygget 1899 af A. H. Busch & Sønner, København, til Rønne Kirke på Bornholm.228 Disposition:
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod
Octav 4 Fod
Quint 22/3 Fod
Octav 2 Fod
Trompet 8 Fod

Manual II
Gedackt 8 Fod
Gamba 8 Fod229
Flöite 4 Fod
Valdfløjte 2 Fod
Sesquialtera 22/3-13/5 Fod
Svelle230

Pedal
Subbas 16 Fod
Violon 16 Fod
Principalbas 8 Fod
Gedacktbas 8 Fod.231
Kopler: II-I, I-P. Manualomfang: C-f ''', pedalomfang:
C-d'. Mekanisk aktion, sløjfevindlader. Elektrisk blæser.

På orgelpulpituret. Spillebordet, med vestvendt
klaviatur, var opstillet foran orglet (fig. 87). Orglet nymaledes ved opstillingen 1932 med grå, blå,
røde og sorte farver. Prospektpiberne, hvoraf en
del var klingende, stammede fra Amdi Worms orgel 1789 og var forsølvede og sekundært overstrøget med aluminiumsbronze.232 Bag billedhuggerarbejderne var der flere steder ophængt sort
klæde. 1959 gennemgik facaden en malermæssig
restaurering, hvor det oprindelige farvelag blev
fremdraget (jf. omtalen under kirkens nuværende
orgel). Samtidig forsølvedes prospektpiberne.233
På orgelpulpituret fra 1844.234
Orgelpulpituret (jf. fig. 85), ved vestvæggen, er
opført 1844 som en udløber af restaureringen
1837235 og udvidet 1864 i forbindelse med opsætningen af †orgel nr. 4.236 Pulpituret, der beskriver
en fladbue, bæres af to spinkle søjler af jern og har
brystning af træ med tværrektangulære, spidsryggede fyldinger, malet med gråt. Der er adgang via
en trappe i våbenhusets nordvesthjørne. Pulpituret var oprindelig møbleret med stolestader.32
Efter udvidelsen 1864 blev tre af stolene anvendt
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Fig. 88. Indre set mod vest efter restaureringen 1895-97. Korhvælv og korbue er nymuret, og væggene står med
røde mursten. Foto i Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. – Interior looking west after the restoration, 1895-97. The chancel
vault and chancel arch have been rebuilt and the walls stand in red brick.

af sangkoret, der hidtil havde stået ved alteret.237
Stolestaderne er nedtaget 2004 og deponeret på
loftet (jf. fig. 109).238
†Orgelpulpiturer. 1) Omtalt 1633 som ‘det
gamle pulpitur’, opført ved skibets vestvæg (‘det
vestre pulpitur’). Det var møbleret med to stolestader på hver side af orglet, hver med syv eller otte pladser.239 Stolene var beregnet for gifte
mænd, som ikke kunne få plads nede i kirken.27
År 1700 noterede præsten, at kun kvinder fæstede stolestader i kirken, mens mændene foretrak
orgelpulpituret,15 og 1723 hedder det, at pulpiturstolene hidtil var blevet benyttet uden betaling ‘af hvem som lystede’ (jf. også †stolestader s.
1437).164 1685 blev pulpituret hævet, da det var
‘en del’ nedsunket;15 1696, samme år som ski-

bet fik tøndehvælv (jf. s. 1390), blev der opsat to
tykke, ottekantede jernstænger som støtte under
det.74 Det blev nedtaget 1788 og materialerne
solgt.181
2) Opført 1788-89 ved skibets vestvæg til †orgel nr. 3 af snedker Peder Møller og smed Marcus Wolder for 445 rdlr.180 efter tegning af orgelbygger Amdi Worm.240 Pulpituret var båret af
otte jernpiller (6 alen lange, 8 tommer tykke i
kvadrat), leveret af Peder Smed; da grundstenene
under dem skulle lægges, måtte nogle stolestader på gulvet nedtages og genopsættes.180 Både
jernpiller og bjælker blev købt i Norge. Der var
adgang til pulpituret ad en trappe fra †våbenhuset med dør foroven og forneden.27 Pulpituret
blev møbleret med 17 stolestader med to pladser i
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hver af samme type som dem, der få år tidligere
var opsat på kirkegulvet (jf. s. 1435).178 Staderne
var fordelt med syv på hver side af orglet og tre
stole bag gangen ved bælgene.164 1792 blev pulpiturbrystningen malet med perlefarve og i fyldingerne maledes »Musik – Tropher, og blomster
Feszens, om hinanden, eller Krandse i hviid halv
rond« (dvs. musikinstrumenter (musiktrofæer) og
blomsterguirlander (festoner) eller -kranse); de
17 stole blev malet perlefarvede.27
1790 klagede et medlem af menigheden over,
at der ikke var adgang til pulpituret, hvor han
havde sit stolestade, under fredagens gudstjeneste.
Da organisten ikke mente at have pligt til at være
til stede og sørge for, at der var åbent andre dage
end om søndagen, og desuden frygtede, at der
ville ske skade på orglet, hvis alle havde adgang til
pulpituret, enedes man om at udpege et af byens
fattiglemmer til at holde opsyn med værket om
fredagen.26
Efter nedrivningen af †våbenhuset 1837 skabtes der adgang til pulpituret via en trappe i skibets
nordvesthjørne, indrettet i †lukket stol nr. 6 (jf.
også s. 1391). Pulpituret blev nedtaget 1844.
Et projekt 1787 til et nyt ‘dobbelt’ orgelpulpitur
med orgelværk og -facade ved snedker Jens Jacobsen, Tranekær, kom ikke til udførelse.241 Forslaget kendes fra to tegninger (fig. 110-111), der
viser en opbygning i to etager, hvoraf den nedre,
en slags pulpiturloge, var hævet 3½ alen over gulvet. Den store tømrede konstruktion udfyldte
hele kirkens vestende og rakte 10 alen (ca. 6,5 m)
ind i rummet (1,5 m længere end det nuværende
pulpitur). Orglet øverst nåede til det hvælvede
loft. Den rigt profilerede brystning, der var ens i
de to etager, var delt i tre buede fag, et bredere i
midten og to smallere. Fire søjler med korintiske
kapitæler bar den øvre etage, hvor orgelfacaden
optog brystværkets midterste fag. Facaden skulle
smykkes med Christian VII’s kronede monogram
mellem to vildmænd. Logen under orglet skulle
rumme 15 stolestader, mens orgelhuset var flankeret af 2×4 stolestader. Adgangen til pulpituret
skete via en †dør i kirkens sydmur, der fra †våbenhuset ledte ind til den nedre etage. En trappe
ved vestvæggen skulle give adgang videre til øvre
etage.

tavler
Salmenummertavler. 1) O. 1900, af træ, hvidmalet, med profileret gesims foroven og forneden.
Til skydenumre. I korsarmens nordøsthjørne. 2)
( Jf. fig. 44), seks nyere rektangulære tavler, af træ,
hvidmalede, med cifre til ophæng af sort metal.
†Salmenummertavler m.m. 1) 1730 renoverede
Nicolai Beusch Maler to ‘brædder’ til at skrive
salmenumre på og malede tillige to nye;15 dvs.
enkle, sortmalede brædder, hvor numrene kunne
påføres med kridt. Tavlerne hang i kirken og på
orglet. 2) 1784 udførte snedker Jens Madsen to
‘skrivetavler’, der blev malet sorte og hvide med
forgyldt indskrift af Arendt Maler.86 3) 1799 anskaffedes tre nye tavler med cifre på skydebrikker.
Brikkerne opbevaredes i en †kasse med 12 rum.15
4) 1840 leverede snedkermester Birkemose fem
tavler med skydebrikker,32 1844 endnu en,32 og
samme år udførte snedker P. Hansen to tavler. 5)
1862, syv brædder med påmalet »Amen«.32 6)
1870, syv tavler, udført af snedker Winther og
malet af Nicolai Hoffgaard.86 Det kan være disse,
der ses på fig. 42 og 45; i så fald var der tale om
rektangulære tavler med pilastre og svejfet gavlstykke, beregnet til skydebrikker. Tavlerne var
mørkmalede, pilastrene hvide.
Præsterækketavle, se stolestader s. 1436.
Belysning
Kirken oplyses af tre gamle lysekroner fra 1623,
1691 og 1729; endvidere af en krone, anskaffet
1862, men af ældre dato.
1623 blev den ældste og største lysekrone
hængt op i kirken, formentlig i koret eller nær
dette. 1673 opsattes to †lysearme på †korgitter
nr. 1, og 1691 modtog kirken en lille lysekrone,
som fik plads i korsarmen. 1720 omtales yderligere to †lysearme, den ene i koret, den anden
ved prædikestolen (begge af ældre dato), og 1729
tilkom kirkens tredje lysekrone, som blev hængt
op i skibets vestende. 1862 erhvervede kirken
en ældre krone, der havde tilhørt byens liglav,
og modtog desuden en firearmet †krone i gave;
sidstnævnte kasseredes 1914. Samtlige kroner har
sorte ophæng med messingkugler.
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Fig. 89-90. Lysekroner. 89. Nr. 1, 1623, skænket af borgmester Peder Thomassen og hustru Anne Mortensdatter (s.
1452). 90. Nr. 2, antagelig 1691 og skænket af Cathrine, enke efter rådmand Niss Feddersen (s. 1453). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Chandeliers. 89. No. 1, 1623, donated by Mayor Peder Thomassen and his wife Anne Mortensdatter. 90.
No. 2, probably from 1691 and donated by Cathrine, widow of Alderman Niss Feddersen.

Kronerne hang oprindelig i leddelte, sortmalede jernstænger med forgyldte kugler. 1781
indsatte tømrermester Peder Johansen to stykker
egetømmer i tagværket til at hæfte to lysekroner
i, og klejnsmed Peder Kjær udførte to lænker til
ophæng, som blev prydet med ti kugler, leveret af
Peder Bull. Maler Arendt malede kæderne jernrøde og kuglerne gule.86 1830 blev kæderne malet
med guld og sort af Christian Nicolai Hoffgaard;32
det samme skete 1866.32
Der er gennem tiden udført talrige reparationer på lysekronerne, bl.a. i Lübeck, hvor kirken
i begyndelsen af 1700-tallet sendte itugåede dele
til reparation hos navngivne mestre. 1896 blev
kronerne forandret til gaslys,32 1921 til elektrisk
lys.102
Lysekroner. 1) (Fig. 89), 1623, skænket af
borgmester Peder Thomassen og hustru Anne
Mortensdatter (jf. †epitafium nr. 3). De 2×8 ssvungne arme har bladled på midten og flade,
profilerede lyseskåle. Mellem lysearmene i den
nederste krans er pyntearme, som bærer ægformede prydspir, og mellem armene i den øverste

krans er prydbøjler med engleprofil. Balusterskaftet afsluttes forneden af en stor hængekugle
hvorpå giverindskrift med delvis sammenskrevne
versaler: »Anno 1623 den 24 december haffver
Peder Thomassøn B(orgmester) och hans hostrv
Anne Mortensdatter vorærdt denne livssekronne
thil Rvdkiobings kiercke«; nederst en profileret
knop. Som topfigur ses Jupiter ridende på ørnen;
Jupiterfigurens top mangler ligesom hans attributter (lynkile eller stav). Ophænget er fastgjort
direkte på balusterskaftets øverste kugleled, bag
ved topfiguren. 1731 testamenterede Anna Rosina Bøthners, byfoged Christopher Friederichsens hustru, 100 rdlr. til kirken, hvoraf renten
bl.a. skulle anvendes til seks vokslys til den store
krone.112
1697 blev en arm, der var faldet ned og slået i
stykker, repareret.15 1705 udførtes nye dele til kronen hos mester Hans Krull i Lübeck.15 1718 var
fire arme i stykker og skulle omstøbes,111 og 1724
blev Hans Mollebeck i Lübeck betalt for at reparere fem arme, der længe havde været i stykker.86
1727 blev ørnens vinger repareret,15 1745 repare-

belysning

rede Peder Johansen kronen,86 og 1804 blev Lars
Nielsen betalt for at støbe en vinge til ørnefiguren og reparere to ‘grene’ (dvs. lysearme) og piber
samt ‘et rundt opstående stykke’ (dvs. prydspir).15
Kronens oprindelige placering var formentlig i
kirkens østende, i eller nær ved koret. 1875 hang
den i skibets østlige del.44 Nu i skibet ud for åbningen til korsarmen.
2) (Fig. 90), antagelig identisk med en krone,
der 1691 blev skænket af Cathrine, enke efter
rådmand Niss Feddersen (jf. †alterklæde nr. 2
og 4, †alterdug nr. 2, †lysearme nr. 1-2, †gravsten nr. 4).242 Kronen har otte s-slyngede arme
formet som smågrene med bladled på midten
og muslingeskalformede lyseskåle hvorover otte
pyntearme med profilhoveder. Balusterskaftet afsluttes forneden af en stor, profileret hængekugle
med tilsvarende knop. Topfiguren er en ørn med
udbredte vinger. Enken gav desuden 25 rdlr. til
kirken til at holde lysekronen og de to lysearme,
parret også havde givet (jf. ndf.), med lys.243
1705 blev der lavet en ny arm til kronen, og
ophængstangen blev malet.86 Kronen hænger på
sin oprindelige plads i korsarmens nordfag (‘ved
karlelægteret’).86
3) ( Jf. fig. 1), 1729, skænket af Maria Elisabeth
Kjeldsen, enke efter kirkeværge Laurids Kjeldsen,
og parrets børn.15
Kronen har 2×8 s-svungne arme formet som
smågrene, fra hvis midte udgår liljeformede opstandere. Armene bærer godronnerede lyseskåle
og mellem dem er refleksblomster. Det korte balusterskaft afsluttes forneden af en stor hængekugle hvorpå giverindskrift med versaler, den sekundært tilføjede dato dog med antikva: »Denne
lyesekrone er givet til kirchen af salig Lauridtz
Kieldsens efterlatte hustroe og børn <Aar 1729
Dend 12 Apriil>«. Kuglen har profileret underside og knop i form af en drueklase. Som topfigur ses Jupiter, der rider på ørnen med lynkilen
i hånden. Udover lysekronen gav enken 20 rdlr.
til kirken, hvoraf renten skulle bruges til at holde
kronen med fire lys.244
1776 blev kronen istandsat af Peder Johansen.15
1804 støbte Lars Nielsen to nye ‘grene’ (dvs. arme) til kronen og tre ‘opstående plader’ (dvs. opstandere).15
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Fig. 91. Lysekrone nr. 4, anskaffet 1862 (s. 1453). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Chandelier no. 4, acquired in
1862.

Kronen hang oprindelig i skibets vestlige del.15
1875 hang den i gjordbuen mellem koret og skibet.44 Nu midt i korets 2. fag.
4) (Fig. 91), erhvervet 1862 og da betegnet som
‘gammel’, med 2×6 s-svungne arme med bladled
og flade lyseskåle, balusterskaft med stor hængekugle med profileret knop og topfigur i form af
en flakt ørn. Kronen, der havde tilhørt byens liglav, blev købt for 16 rbdlr., måske til ophængning
i det da indrettede ligkapel (jf. s. 1440), og blikkenslager Krogh leverede en kæde med kugler til
at hænge den i.86 Vestligst i skibet.
†Lysekrone, 1862, skænket af borgmester Hans
Carl Sager (jf. †fontetæppe s. 1428). Af bronze,
4-armet. Kasseret 1914.245
†Lysearme. 1-2) 1673, skænket af rådmand Niss
Feddersen og hustru Cathrine,246 som lovede, at
han selv og hans arvinger altid ville holde dem
med lys (jf. †alterklæder nr. 2 og 4, †alterdug nr.
2, lysekrone nr. 2, †gravsten nr. 4).247 Armene var
fæstnet til †korgitter nr. 1 (s. 1430) på hver side af
korsdøren. 1741 blev den ene repareret.86 Mulig-
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Fig. 92. Kirkeskib nr. 1, ophængt 1795, »Kronprins Frederik«, skænket af søfolk
(s.1454). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church ship no. 1, hung in 1795, “Kronprins
Frederik”, donated by seamen.

vis er det disse, der 1806 blev solgt på auktion til
en Lars Tømmermand.15
3) Før 1682(?), af messing, opsat i koret og beregnet til at sætte lys i, når kordrengene skulle synge.15 Armen er omtalt 1720, men nævnes muligvis
indirekte 1682, da der købtes vokslys ‘til koret’.134
4) Før 1682(?), af messing, opsat ved prædikestolen.15 Omtalt 1720; muligvis allerede 1682, da
der blev købt vokslys ‘til prædikestolen’.134
†Lampe. 1682 anskaffedes en ‘jernlampe’ til at
sætte lys i på orglet.15
16 toarmede lampetter, 1956,99 af messing med
skærme af hvidt glas, er opsat i koret, korsarmen
og ved orglet (jf. fig. 1, 83 og 85). En tilsvarende
enarmet lampet findes ved prædikestolen.
†Lampetter. 1-2) 1834/35.86 Kasseret 1914.102
Kandelabre. 1-4) Nyere, af støbejern. Syvarmede. I sakristiet.

kirkeskibe
1) (Fig. 92), ophængt 1795,248 men muligvis af
ældre dato.249 »Kronprins Frederik«,250 foræret af
søfolk. Orlogsfregat med 18 kanoner i hver side
og galionsfigur i form af en menneskefigur med
krone på hovedet. Skibet er malet med mørkegråt og sort samt forgyldning, på agterspejlet er
navnet anført med forgyldt skriveskrift. Skibet er
bl.a. restaureret 1844, 1903, 1943-44 og 1967.251
1880 hang det i korsarmen.32 Nu i skibet.
2) (Fig. 93), ophængt 1811,32 »Frederik«,252 skæn
ket af søfolk. Orlogsfregat med 14 kanoner i hver
side og en havfrue som galionsfigur. Malet med
grønt, rødt, sort og forgyldning. På agterspejlet er
navnet anført med forgyldt antikva. Restaureret
bl.a. 1903 og 1943-44.253 1880 hang skibet i korsarmen.32 Nu i åbningen til samme.
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begravelsesudstyr
†Ligbårer. 1693 omtales en ligbåre, da den blev
repareret.15 1695 ejede kirken to ligbårer, en stor
og en lille, der opbevaredes i †våbenhuset.28 1715
anskaffedes en stor ligbåre,15 så man havde tre i
alt.134 De blev fornyet 1777, da Jørgen Snedker
udførte en ligbåre,86 og 1785, da man anskaffede
to bårer.86 I slutningen af århundredet var der således fortsat tre ligbårer i †våbenhuset.15 O. 1809
nævnes, at kirken ikke anvendte ligvogne, men at
‘ligene bæres på ligbårer eller i hænderne(!) på de
bærende’.26
En *katafalk, udført 1862 til brug i ligkapellet,
er sandsynligvis identisk med den, der nu findes i
kapellet på kirkegården (fig 3, s. 1515).
Fire †kandelabre, 1862, af træ, udført af snedker H. J. Winther og malet og bronzeret af Hoff
gaard.32 Stagerne stod i ligkapellet.
tårnure
Tårnur, 1975,254 leveret af Philipp Hörz, Biberach,
Tyskland, af typen DC II. Opsat i rummet med
elinstallationer i våbenhusets nordside.
(†)Tårnure. *1) (Fig. 94), 1783, udført af urmager Claus Fabricius i Ærøskøbing for 150 rdlr.86
Af jern med enkelte dele af stål og med genanvendelse af hamre og lodder fra det gamle ur
(†tårnur ndf.). Rammeværket måler 78×118×58
cm. Det hviler på otte svungne fødder og har
over hvert hjørne en lille opstander. Uret var indrettet til time- og kvarterslag og kunne gå i 24
timer.15 Grahamsgang. Til uret hører to lodder af
kampesten, det ene jernbundet, det andet med en
indfældet jernkrog.
2. juni 1783 henvendte kirkeinspektionen sig
til kirkens direktører og bad om tilladelse til at
indgå kontrakt med Claus Fabricius om levering
af et nyt tårnur. 11. juni godkendtes aftalen med
urmageren, eftersom det eksisterende tårnur var
‘så gammelt, at det ikke var til nogen tjeneste eller efterretning for byens indbyggere’.15 Værket
skulle leveres inden Mortensdag eller senest inden jul, og urmageren skulle nedtage det gamle
tårnur, når han opsatte det nye. 27. september
blev værket godkendt,15 og samme dag fik tømrer

Fig. 93. Kirkeskib nr. 2, ophængt 1811, »Frederik«,
skænket af søfolk (s. 1454). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Church ship no. 2, hung in 1811, “Frederik”,
donated by seamen.

Peder Johansen betaling for en stol, dvs. et stativ,
som værket kunne stå på.255
1821 blev uret istandsat af urmager Johann
August Adamy,32 1835 af urmager Christian Hjorteberg med ‘mange nye stykker, såsom hjul, nyt
pendul, drev og meget andet’,103 og i 1850’erne
og 1860’erne foretog hans søn, urmager Carl
Christian Erasmus Hjorteberg, forskellige mindre
reparationer.32 1895 blev uret repareret af urmager Niels Peter Espersen.33
Uret stod i et samtidigt urhus af træ og glas,
bygget af Christen Jørgensen Snedker under
medvirken af smed Marcus Wolder og Rudolph
Glarmester.86 Nøglen opbevaredes hos klokkeren. Uret var i brug til 1945, hvorefter det henstod i tårnet, til det 1954 blev overført til Langelands Museum (inv.nr. 111:1958).
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2) 1945,256 udført af Frithjof Bertram-Larsen,
København. Ottedagesværk.257 Uret henstår i
tårnet.
†Tårnur, tidligst omtalt 1662 og 1668,258 men
muligvis af ældre dato. Uret var bekostet af bystyret, der også stod for vedligeholdelsen.259 Det var
indrettet til time- og kvarterslag. I kirkeregnskaberne omtales det tidligst 1682, da der blev købt
hyssing (dvs. tynd hampeline) til det.15 1744 blev
uret repareret af urmager Christoffer Hoffenblatt i
Ærøskøbing.260 1773 besluttede bystyret at forære
uret til kirken, ‘da det på andre steder er almindeligt, at kirken selv ejer sejerværkerne’.26 1783 var
uret som nævnt så brøstfældigt, at kirken valgte at
købe et nyt fremfor at foretage yderligere reparationer.15 Jernet blev solgt til smed Marcus Wolder.261
Uret stod i et urhus med glasruder.15 1774 blev
huset istandsat eller fornyet, idet urværket blev
‘indklædt med brædder’.15

Urskive (fig. 95, jf. også fig. 7), 1896, udført af
snedkermester J. Winther og urmager N. Espersen efter tegning af Hector Estrup; af egetræ.262
Den kvadratiske skive afsluttes foroven af en profileret gesims; i sviklerne er små rosetter. Den er
malet med hvidt, sort og blåt og har forgyldte
romertal og visere. Murermester C. Lange blev
betalt for at hugge hul og opsætte urskiven på
tårnets vestmur.32
†Urskiver. 1) Omtalt 1727, da ‘solskiven’ blev
renoveret af Nikolaj Maler.15
2) 1744, udført af urmager Christoffer Hoffenblatt i Ærøskøbing, 8×8 fod, sortmalet med
forgyldte cifre.263 1746/47 blev den renoveret
med ægte guld af Hyrat Maler.15 1762 blev urskiven taget ned, blybeklædningen slået fast med
søm langs kanten, og viseren, der var slået af, fastgjort.15 1763 fik Arendt Beusch betaling for at
male og forgylde skiven,101 og atter 1764 betaltes

Fig. 94. *(†)Tårnur nr. 1, 1783, udført af urmager Claus Fabricius, Ærøskøbing (s.
1455). I Langelands Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – *(†)Tower clock no. 1,
1783, made by the clockmaker Claus Fabricius, Ærøskøbing.
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Fig. 95. Urskive, 1896. 1:20. Tegnet af Hector Estrup (s. 1456). I Horsens Museum.
– Clock face, 1896, designed by Hector Estrup.

Niels Steensen for at male skiven og fastgøre viseren.28
3) ( Jf. fig. 32), 1783, udført af snedker Jesper
Clausen Bossel i Odense og malet og forgyldt af
maler Wegner sammesteds.86 Viseren blev leveret
af urmager Fabricius sammen med *(†)tårnur
nr. 1. Skiven var kvadratisk med profileret gesims; i sviklerne var i de senere år anført årstallet »1864«.264 1825 blev den taget ned og malet
med blåt og sort samt ægte forgyldt af maler Bjørnøe, mens kobbersmed Rhein reparerede viseren
og satte nyt kobber i begge ender af den.86 1840
blev viseren taget af og repareret; skiven blev malet med oliefarve af Christian Nicolai Hoffgaard.32
1847 nedtog og genopsatte murermester F. Nielsen urskiven, som fik opmalet tallene og forgyldt
viseren;32 1854 og igen 1861 blev urskiven malet
og forgyldt med ægte guld.32

klokker
Kirken har tre klokker, hvoraf den ældste er senmiddelalderlig, mens de to andre er fra hhv. 1778
og 1863.
1683 havde kirken fire klokker, nemlig en stor
(nr. †2), to små (nr. †1 og 3) og Stormklokken
(nr. 1).27 Af disse var i hvert fald to, nemlig nr.
1 og nr. †1, middelalderlige; muligvis har også
nr. †2 været fra middelalderen.265 1693 blev nr.
†2 omstøbt til nr. †4. 1720 blev en af klokkerne
betegnet som ubrugelig, antagelig nr. †1.134 1740
blev nr. †1 og 3 omstøbt til nr. †5;86 siden har
antallet af klokker været tre. Der udførtes løbende forskellige reparationer på klokkerne og
deres ophæng. 1778 blev nr. †5 omstøbt til nr. 2;
1863 blev nr. †4 omstøbt til nr. 3. 1864 bekendtgjordes, at kimningen ville bortfalde indtil vi-
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Fig. 96. Klokke nr. 1, o. 1400, støbt af »Olug Jurgensun« (s. 1459). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bell no. 1, c. 1400, founded by “Olug Jurgensun”.

dere, da man frygtede, at den var for ‘angribende’
for de syge soldater på det nærliggende lazaret.32
De ældste klokker må oprindelig have hængt
i en †klokkestabel på kirkegården, og må 1621

være flyttet til det nyopførte tårn (s. 1387), hvor
de blev ophængt i tagrummet.
1975 etableredes elektrisk ringning. 1988 opsattes et klokkespil (s. 1460).

klokker
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Fig. 97-98. Klokker. 97. Nr. 2, 1778, støbt af Michael Carl Troschell, København (s. 1459). 98. Nr. 3, 1863, støbt af
Gamst og Lunds efterfølgere, København (s. 1459). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bells. 97. No. 2, 1778, founded
by Michael Carl Troschell, Copenhagen. 98. No. 3, 1863, founded by Gamst og Lunds Efterfølgere, Copenhagen.

1) (Fig. 96), o. 1400, støbt af »Olug Jurgensun«.266
Betegnet ‘Stormklokken’. 95,5 cm i tværmål. Om
klokkens hals er et skriftbånd med minuskelindskrift i relief, afgrænset af to kraftige snore, hvis
ender er sammenknyttede i en knude: »alpha et
o(mega) devs et homo o re(x) gl(ori)e veni cv(m)
pace« (alfa og omega, Gud og menneske, o ærens
konge, kom med fred). Som skilletegn er anvendt
små kors, og indskriften afsluttes af et aftryk af
støberens segl med randskrift i majuskler: »olvg
i(v)rgensvn«. Klokkens hanke har en sjælden, syvkantet form med et skarpt, udadvendt hjørne.
1936 blev klokken omhængt i vuggebom; siden 1975 hænger den i en moderne specialbom
af galvaniseret stål i glamhullet mod øst.85
2) (Fig. 97), 1778, støbt af Michael Carl Troschell, København, af en ældre klokke (nr. †5)
for 73 rdlr.86 Betegnet ‘Tiklokken’. 65,5 cm i
tværmål. Om halsen er indskrift med reliefver-

saler mellem dekorative borter af blomster og
blade: »Soli Deo Gloria. Me feci(t) M. C.Troschell
Kö
niglicher Hofklokengiser in Copp(enhagen)
A(nn)o 1778« (Gud alene æren. Kgl. hofklokkestøber i København M. C.Troschell gjorde mig år
1778); en tilsvarende bort findes om slagkanten.
På legemet er en akantusramme med versalindskrift, ligeledes i relief: »Er denne klocke støb(t)
til Rudkiøbings kircke paa Langeland«.
Klokken hænger i en slyngebom fra 1936 i
glamhullet mod syd.85
3) (Fig. 98), 1863, støbt af Gamst og Lunds efterfølgere (P. J. Winstrup og Victor Gamél), København, af †klokke nr. 4, for 207 rdlr.32 Betegnet
‘Tolvklokken’. 86 cm i tværmål. Om klokkens
hals er en bort af palmetter hvorunder versal
indskrift: »Støbt 1693 omstøbt 1863 af Gamst &
Lunds Efterf(ølgere) i Kjøbenhavn«. Endvidere
indskrift med versaler på den ene side af legemet

1460

rudkøbing kirke

i form af et vers af Thomas Kingo; en gentagelse
med mindre variationer af indskriften på den ældre †klokke:
»Her hænger jeg og skal til kirken eder kalde
tunghørig sjele, o! Staar op og lader falde
alverdens syssel, gaar og hører Herrens røst
saa ringer jeg forlig til Eders sjeletrøst«

1936 blev klokken omhængt i en vuggebom; siden 1975 hænger den i en moderne specialbom
af galvaniseret stål i glamhullet mod vest.85
†Klokker. 1) Middelalderlig, med årstallet, dog
formentlig fejltydet, 1105.267
Klokken er omtalt i byfoged Christopher Friederichsens indberetning 1742. Han meddeler her,
at der i 1740 blev nedtaget en klokke, hvor der
med »Runne«268 bogstaver var indstøbt en latinsk
tekst, hvis årstal han ikke selv kunne læse som
følge af klokkens ælde, men som af rektor Niels
Louman og hører Christian Mørck tolkedes som
»1105«.269 Kun årstallet blev aftegnet, men runologer har anset det for tvivlsomt, at der reelt kan
være tale om en indskrift med runer, ligesom årstallet må være fejllæst.270
Beskrivelsen fra 1742 nævner ingen mestersignatur. Dog er klokken af C. Nyrop forsøgsvis
henført til støber Jacob Rød i Svendborg, der
virkede o. 1200-50, og fra hvis hånd der kendes
12 signerede røgelseskar fra kirker på det sydlige
Fyn og Langeland med danske og latinske runeindskrifter.271 Der er dog kun tale om en hypotese. Klokken blev taget ned og omstøbt 1741/42
sammen med nr. †3 til nr. †5.
2) Uvis datering; muligvis middelalderlig. 1683
betegnet ‘Tolvklokken’.15 Klokken blev 1693 omstøbt til nr. †4 (jf. indskrift på denne).
3) 1682 anføres, at kirkeværge Peder Hansen
Krøger skulle hente kirkens nye klokke ved klokkestøberen.26 Klokken, der kan være omstøbt af
en i øvrigt ukendt †klokke (jf. note 265), hang
i tårnet. 1741/42 blev den sammen med nr. †1
omstøbt til nr. †5.

4) 1693, støbt af Albert Benning af nr. †2.272 Betegnet ‘Tolvklokken’. På legemet var en lang indskrift på latin og dansk: »Verbum domini manet
in æternum Anno MDCXCIII (Herrens ord forbliver i evighed. År 1693). Velbaarne Herr Baron
Winterfeld var Stiftamtmand og Velbyrdige Thomas Kingo var Biskop udi Fyens Stift, Herr Niels
Gødsen var Sognepræst udi Rudkiøbing, Claus
Bertelsen var Byens Øvrighed sammesteds og
Steen Jensen og Michel Hansen Kirkeværger, blev
denne Klokke omstøbt til Rudkjøbings Kirke
og bekostet af salig Hans Rasmussen, af kongelig
Majestæts Gietmester Albert Benning udi Kjøbenhavn. Her henger Ieg og skal til Kirken kalde,
tunghørige Sjæle staar op og lader falde al Verdens
Syssel, gaaer og hører Herrens Røst. Saa ringer jeg
til Lig (tillige) til Eders Sjæle-Trøst«.273 1860 var
klokken, der benyttedes til daglig ringning kl. 5,
12 og 19, ubrugelig. Den blev taget ned, repareret
med en ny aksel af egetræ og hængt op igen af
gørtler- og kobbersmedemester F. W. Andersen.32
1862 var den dog atter ubrugelig, og april 1863
blev den taget ned og omstøbt til nr. 3.32
5) 1741/42, støbt af Johan Barthold Holtzmann, København, for 34 rdlr. af to ældre klokker (nr. †1 og 3). Betegnet ‘Tiklokken’.274 I januar
1742 fik »Gitmester Holtzmand« betaling for den
nye tiklokke, mens Mads Tømmermand og smed
Jens Jørgensen lønnedes for arbejde i forbindelse
med dens ophængning.15 1778 blev klokken taget ned og omstøbt til nr. 2.86
Klokkespil, 1988, med 16 klokker, støbt hos Petit & Fritsen, Holland, og leveret af firmaet KEVEST, Odense. På klokkerne er indskrift med
reliefversaler: »Petit & Fritsen Rudkøbing Kirke
1988«. Toneomfang: d#2, f2, g2, g#2, a2, a#2, h2, c3,
c#3, d3, d#3, e3, f3, f#3, g3, g#3. Klokkerne spilles
via automatik, leveret af firmaet Diaprint (model
DP 2000). Klokkespillet, der udelukkende fungerer automatisk, spiller dagligt kl. 8, 12, 16 og
21 afvekslende melodier, tilpasset efter årstiden. I
tårnets øverste stokværk.275
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Fig. 99. Portræt, sandsynligvis af sognepræst og provst Anders Rasmussen Bredal (†1630). Detalje af epitafium nr.
2 (jf. fig. 101, s. 1464). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Portrait, probably of pastor and dean Anders Rasmussen Bredal
(†1630). Detail of sepulchral tablet no. 2.

gravminder
Oversigt. Kirken rummer kun to epitafier, der kan dateres til 1633 og o. 1706.Yderligere et *epitafium, fra o.
1625, findes i Langelands Museum.
Derimod er der slet ingen gravsten bevaret, og der
er heller ikke kendskab til middelalderlige begravelser.
I 1600- og 1700-tallet var kirken som vanligt begravelsessted for byens embedsmænd og borgerskabets
bedrestillede medlemmer, der blev gravsat i jordfæstebegravelser under gulvet. Af murede begravelser

Danmarks Kirker, Svendborg

kendes kun to, den ene indrettet 1739 under korgulvet, den anden 1751 i skibet (s. 1470). 1707 opførtes et
†gravkapel ved korets nordside (s. 1390 og 1469).
	Ændringer og istandsættelser. Ifølge byfoged Christopher Friederichsens indberetning fra 1720 hang der
da otte navngivne epitafier i kirken.276 1742 var antallet øget til ni.277 Fra skriftlige kilder, primært kirkens
regnskaber, er der desuden kendskab til et antal †gravsten og †kirkegårdsmonumenter (s. 1468 og 1471).278
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Fig. 100. *Epitafium nr. 1, o. 1625, over ukendt ægtepar og deres børn (s. 1463). I
Langelands Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – *Sepulchral tablet no. 1, c. 1625,
commemorating unknown married couple and their children.
I forbindelse med istandsættelserne i begyndelsen af
1780’erne blev nogle af epitafierne taget ned, således
1781/82 tre ‘gamle’ epitafier,86 som 1785/86 opbevaredes i et †kalkhus og på kirkens loft.15 1789 fandtes de
i †våbenhuset i så medtaget tilstand, at de ‘består af 16

stykker’.15 De blev derpå flyttet til rådhuset,279 og det
er formentlig disse epitafier, der med betegnelsen ‘en
del gamle træbilleder’, blev solgt på auktion 1791.280
Endnu 1796 nævner byfoged Steffen Jørgensen, at
der hang ‘adskillige gamle gravminder’ på kirkens

gravminder

vægge.281 Ved restaureringen 1837 blev yderligere tre
epitafier solgt,282 så der 1849 kun fandtes tre epitafier i
kirken (nr. *1-3);283 disse blev 1869 ferniseret af maler
Hoffmann.32 Siden 1875/76 synes kun epitafium nr. 2
og 3 at have været placeret i kirkerummet.284
Hjemfaldne gravsten blev løbende taget op af kirkegulvet eller hentet ind fra kirkegården og hensat i
†våbenhuset, hvor interesserede borgere kunne købe
dem og benytte dem på deres egne gravsteder – en
ikke ukendt praksis, som dog synes at være gennemført
med en sjælden konsekvens og systematik i Rudkøbing.285 Således forklarede sognepræst Niels Gjødesen 1706, at der ikke fandtes gamle ligsten ved kirken,
fordi de, når de havde ligget 30-40 år, blev taget op og
solgt, hvorefter køberen lod hugge en ny indskrift.286
1720 stod to gravsten i †våbenhuset, 1762 var antallet
seks, og ved århundredets slutning var i alt 11 ligsten
‘på lager’ i †våbenhuset og på kirkegården.287 Flytningerne er jævnligt bevidnet i kirkens regnskaber: 1762
blev en hjemfalden gravsten taget op af kirkegulvet og
‘indrullet’ i †våbenhuset;15 1767 skete det samme med
en sten fra kirkegården.28 De efterladte huller i gulvet
blev udfyldt med mursten.
De sidste af de opmagasinerede sten forsvandt 1806,
da to hele og en halv ligsten blev bortsolgt ‘til byens
brug’.288 1819 blev yderligere fem gravsten solgt,32
og forud for restaureringen 1837 blev gravstenene fra
såvel kirken som den gamle kirkegård borttaget og
afhændet.289 Endnu 1955 var et fragment af en gravsten (nr. †4) bevaret i Langelands Museum; dette synes
imidlertid siden at være gået tabt.

epitafier
*1) (Fig. 100), o. 1625, over et ukendt ægtepar og
deres børn (jf. dog også ndf.).
Epitafium af træ, 130×84 cm, indfattet i en antagelig samtidig eller muligvis lidt yngre, påfaldende
enkel arkitektonisk ramme med segmentbuet top
gavl. Storfeltet udgøres af et maleri i smal, profileret ramme uden nedre profil. I galvfeltet er en
figur af en buttet, nøgen dreng (putto, men uden
vinger), der hviler højre arm på et kranium og
med venstre hånd støtter et timeglas, som balancerer på det højre knæ. Lignende figurer med
forkrænkelighedssymboler og tilsvarende datering kendes fra volutgavlstykker fra *(†)epitafier
fra Sæby Kirke og Roskilde Domkirke, dateret til
o. 1625 (DK KbhAmt 940 og 2154, nu i NM).290
Yderrammen er brunmalet, putto-figuren er malet med lys karnation og gyldent hår mod blårød

1463

baggrund, mens selve maleriets ramme er sort
med forgyldte profiler.
Storfeltets maleri, olie på træ, 93×66 cm, viser
Kristus på korset, flankeret af afdøde og hans familie. Kristus, med mørkt hår og skæg, hænger
tungt i armene, hovedet falder mod højre skulder. Kroppen er tæt bygget, højre fod er lagt over
venstre og fæstet med en nagle. Han bærer et
hvidt lændeklæde, der er ført bag om højre hofte
i en lang, flagrende snip. Motivet er indsat i et
græsklædt, bakket landskab med et enkelt, delvis
udgået træ i forgrunden. I mellemgrunden ses en
gruppe rygvendte, hattebærende skikkelser, hvoraf i hvert fald en er til hest; over skuldrene bærer
de lange spyd eller lanser. I baggrunden er en by
( Jerusalem) og bjergformationer. Himlen er malet i solnedgangsfarver med mørke uvejrsskyer.
Omkring korset knæler de afdøde med hænderne samlet i bøn. Til venstre ses ægtemanden med
mørkt hår og skæg, klædt i en sort dragt med hvid
pibekrave, til højre hustruen og fem døtre. Hun
bærer perlestukken hue, døtrene jomfrukrone, og
de er ens klædt i sorte dragter med hvide kraver
og forklæder. De tre nærmest korset er med røde
kors malet over hovedet markeret som døde.Ved
korsfoden ligger et svøbelsesbarn, der ligeledes er
markeret som dødt, samt formentlig Adams kranium (utydeligt).
Efter klædedragterne at dømme, må epitafiemaleriet ligesom topgavlen med putto være udført o. 1625. Det kan ikke udelukkes, at den ydre
ramme er en sekundær afløser for en oprindelig
†indramning.291 Epitafiet, der må formodes at
være ét af de fra skriftlige kilder ni kendte epitafier, kan efter den stilistiske datering måske være
identisk med †epitafium nr. 3. Det synes nedtaget
før 1875/76 (jf. ovf.). 1909 blev det overført til
Langelands Museum (inv.nr. D0708).
2) (Fig. 101), 1633,292 sandsynligvis over Anders
Rasmussen Bredal, sognepræst og provst, †1630
(jf. †gravsten nr. 1).293 Epitafiet blev opsat af sønnen, Erik Bredal, rektor ved latinskolen i Nykøbing Falster og siden biskop i Trondhjem.294
Epitafium i bruskbarok, af træ, 245×130 cm;
rammeværket er tilskrevet billedskærer Jørgen
Ringnis (jf. ndf.). Storfeltets spidsovale malerifelt
er indsat i en profileret ramme flankeret af smal-
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le bruskværksvinger. Ved siderne står frifigurer
på kerubhovedkonsoller af Moses med Lovens
Tavler (tv.) og Johannes Døberen med en bog
med et lam. Hængestykket er en bruskværkskartouche med en stor vrængemaske og herunder
et tværovalt skriftfelt. Topstykket består af et ottekantet malerifelt indrammet af bruskværk, der
forneden har en maske og foroven krones af en
konsol, som må have båret en †topfigur. Rammeværkets staffering, der er genskabt i 1950’erne
på grundlag af oprindelige farvespor,96 omfatter
brunt, grønt, lidt rødt og rig forgyldning. Figurerne, med brunt hår og skæg, bærer hvid kjortel
under gylden kappe med grønt for. På skriftfeltet
ses spor af en næsten udslettet, forgyldt versalindskrift på sort bund.
Storfeltets maleri (jf. fig. 101), olie på træ,
106×67 cm, viser Gravlæggelsen. To mænd, den
ene rygvendt, løfter Kristi afsjælede legeme, der
er indsvøbt i et ligklæde, op i en sarkofag. En
tredje mand er klar til at tildække liget med endnu et klæde; bag ham står evangelisten Johannes
med glorie. I forgrunden ses Maria og yderligere
en kvinde, antagelig Maria Magdalene, og i græsset ligger tornekronen og de tre nagler. Figurernes dragter er malet i klare farver, og motivet er
placeret i en landskabelig ramme med græs og
træer. Motivet er udført efter et stik i Merians
Bibel 1630.295 Topstykkets maleri (fig. 99) viser
et brystbillede af afdøde, vist i trekvartprofil med
rødbrunt hår og skæg. Han er i ornat og holder
i højre hånd en bog, vel Bibelen og i venstre en
sort kalot.
Som nr. *1 må epitafiet antages at være et af de
ni kendte epitafier fra Rudkøbing Kirke. Heraf anføres kun ét at være opsat over en gejstlig,
nemlig over sognepræsten i Rudkøbing Anders
Bredal, der døde i 1630.296 Epitafiets rammeværk
er tilskrevet billedskærer Jørgen Ringnis, der virkede på Lolland og – især – Falster i denne periode.297 Tilskrivningen er baseret på epitafiets nære
Fig. 101. Epitafium nr. 2, 1633, sandsynligvis over sognepræst og provst Anders Rasmussen Bredal (†1630)
(s. 1463). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Sepulchral
tablet no. 2, 1633, probably commemorating pastor and dean
Anders Rasmussen Bredal (†1630).
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slægtskab med et epitafium i Nykøbing Kirke,
opsat o. 1634 over Johannes Obenberg (†1632),
der ligeledes er tilskrevet Jørgen Ringnis (DK
Maribo 236).298 Den omstændighed, at epitafiets
stifter, afdødes søn, havde embede i netop Nykøbing, underbygger yderligere tilskrivningen til en
mester, som virkede på denne egn.
Ved en undersøgelse 1951 stod epitafiet med
en egetræsmaling, der måske var påført allerede
ved restaureringen 1837 eller kort efter.299 Det
hang oprindelig i koret over døren til sakristiet.134
1875/76 hang det på skibets nordvæg,44 efter restaureringen 1895-97 på sydvæggen nær prædikestolen (jf. fig. 88).96 Nu igen på skibets nordvæg.
3) (Fig. 102), epitafium med karakter af legattavle, opsat antagelig o. 1706, over Claus Berthelsen, byfoged, rådmand, herredsfoged ved Langelands Herredsting samt birkedommer, *1648,
†17<15> i »hans Alders <67> aar«. Endvidere
hans tre hustruer: Margrete Michelsdatter Lüt
(Lydt), †1683 i »hendes Alders 55 Aar«, Sidsel
Lauridsdatter Struk, †1706 i »hende(!) Alders 44
Aar«, og Anna Rosina Bøthners, †17<31> i »hendes Alders <61> Aar« (jf. bygningstavle s. 1404,
†lukket stol nr. 1, †epitafium nr. 7, †gravkapel s.
1390 og 1469). Af indskriften fremgår, at epitafiet
er opsat af Claus Berthelsen og hans anden hustru,
Sidsel Lauridsdatter Struk.
Barokepitafium af træ, 290×150 cm. Storstykket omfatter et højovalt skriftfelt indrammet af
en bladkrans med vrængemasker foroven og forneden. Kransen holdes af havfruelignende væsner
med lange, spiraloprullede haler. Over den er et
kerubhoved med udbredte, fligede vinger; yderst
storvinger af bruskværk (de ydre sider er afskåret). Hængestykket er en bruskværkskartouche,
ligeledes flankeret af havfruelignende figurer,
hvis arme er erstattet af diminutive vinger, omkring et tværovalt skriftfelt i laurbærkrans, omgivet af vrængemasker og bruskslyng. Nederst er
en hængeknop i form af en drueklase. En brudt,
fladrundbuet gesims, på hvis hjørner er siddende
putti med forkrænkelighedssymboler, tv. et timeglas, th. et kranium, danner overgang til det lille
topstykke, der har form af et højovalt skriftfelt i
bladkrans, flankeret af bruskværk og med en konsol foroven, som har båret en †topprydelse.
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Epitafiet står med oprindelig, dog restaureret
staffering med brunlig bund og detaljer i rødt,
grønt og guld.96 Topstykkets skriftfelt har et
skriftsted med sort fraktur på gylden bund (Es.
6,3), mens der på hænge- og storstykkets skriftfelter er indskrift med forgyldt antikva på sort
bund. På hængestykket (fig. 103) er anført personalia, på storstykket oplysninger om de afdødes
donationer til kirken og de fattige:
»Gvd til Ære Kirken til Zirat hafver Kong(e)l(ig)
Majæst(ets) Byfoget i Rvdkiøbing Claus Berthelsen
fordum Raadmand ibid(em) och Herretzfoget til Langelands herretzting Sambt Birkedommer, med Sin
Kiere hustru, dydedle og Gvdfrygtige Matrone Sidsel
Lavrids-datter Struk, ladet bekoste dette Epitaphivm,
og hafver hand forhen Anno 1671 gifved til de fattige i
Rudkiøbing 16 Rixd(a)l(e)r som i Johan Bøtkers gaard
var bestaaende. Nog A(nn)o 1675 foræret til Kirken og
de fattige som i Povel Harders gaard var bestaaende 100
Sl(ette)d(a)l(e)r og nu givet til Kirken 100 Rixd(a)l(e)r
som hos Claus Berthelsen hans lifstid blifver bestaaende,
og efter hans død leveris til hans visse arfvinger, og det
saa lenge visse arfvinger er her paa Stædet, af hvilke
200 Sl(ette)d(a)l(e)r Kirkens anparts aarlig Rente er 5
Pro Cento, Som shal(!) være destineret til at holde den
halfve begravelse ved lige med, som hand og Rasmus
Pedersen efter høye Øfrigheds tilladelse for dem og
deris efterkommende Arfvinger hafver ladet bygge her
ved Kirken, og shal(!) Renten hver 11 Decemb(e)r /
som fra dags dato angaar / Kirkevergerne betallis, og
forblifver der ved til verdens ende hvormed Øfvrigheden og Kirkevergerne her paa Stædet her efter ville
hafve opsiun, at Capitalen icke Udgaar og Kircken der
ofver tager Schade, og Begrafvelsen forfalder som de
for Gvd og høye Øfrighed agter at forsvare. Rudkiøping d(en) 11 Decemb(e)r 1698«.

Epitafiet har som nævnt karakter af en legattavle, idet indskriften må citere Claus Berthelsens
fundats af 11. dec. 1698,300 suppleret med oplysninger om det gravkapel, han 1706 fik tilladelse
til at opføre (†gravkapel s. 1390 og 1469). Det
Fig. 102. Epitafium nr. 3 med karakter af legattavle,
o. 1706, over byfoged Claus Berthelsen (†1715) og
hans tre hustruer, Margrete Michelsdatter Lüt (†1683),
Sidsel Lauridsdatter Struk (†1706) og Anna Rosina
Bøthners (†1731) (s. 1465). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Sepulchral tablet no. 3, c. 1706, commemorating the
town recorder Claus Berthelsen (†1715) and his three wives
Margrete Michelsdatter Lüt (†1683), Sidsel Lauridsdatter
Struk (†1706) and Anna Rosina Bøthners (†1731).
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er formentlig opsat o. 1706, måske i forbindelse
med hans anden hustrus død.301 Stilmæssigt er
det med de udprægede bruskbarokke former dog
noget gammeldags, og helt udelukkes kan det vel
ikke, at epitafiet er sat op allerede i slutningen af
1600-tallet, og indskriften nymalet efter opførelsen af gravkapellet 1707.
1736 blev det renoveret af Nicolai Beusch
Maler, idet det var blevet tilsmudset, da kirken
blev kalket.15 1875/76 hang det på skibets nordvæg ved korbuen ( jf. fig. 45),44 Siden restaureringen 1895-97 på sydvæggen nær orgelpulpituret.
†Epitafier. 1) Opsat 1600,302 over rådmand Mor
ten Panch (†før 1601) og borgmester Niels Nielsen (†1611) samt deres hustru Anne Nielsdatter
(jf. †korgitter nr. 1). Epitafiet blev ‘fuldfærdiget’
(vel bemalet) 1611.303
2) Antagelig opsat i 1600-tallets begyndelse,
måske 1602, af rådmand Christen Lauritzen og
hustru Margreta Torchelsdatter.304
3) Opsat 1623, over borgmester Peder Thommesen (Thomassen) (†1642) og hustru Anne
Mortensdatter (jf. lysekrone nr. 1).305 Epitafiet
kan muligvis være identisk med epitafium nr. *1.
4) Opsat 1644 af Christen Andersen og Thomas Knudsen.134
5) Opsat 1660, over rådmand Peder Madsen.
Epitafiet hang i korsarmen.134
6) Opsat 1669, over landstingsskriver Peder
Nielsen. Epitafiet blev opsat af afdødes svigersøn,
Gotfred Hansen, sognepræst i Snøde.134
7) O. 1731, over byfoged Christopher Friederichsen og hustru Anna Rosine (Rosina)
Bütners (Bøthners) (jf. †pengeblok nr. 1, †orgel nr. 2, epitafium nr. 3). Epitafiet bestod ikke
som vanligt af kostbart billedhuggerarbejde og
malerier, men af ‘udvalgte skriftens sprog’.306
Det blev siden beskrevet som ‘kostbart’.307 1731
skænkede Anna Rosina Bøthners 100 rdlr. til
kirken, hvoraf renten skulle anvendes til lys i lysekrone nr. 1, til vedligeholdelse af altertavlen
og til »hendes Epitaphii Vedligeholdelse« (dette
eller epitafium nr. 3).112 Epitafiet blev tilsyneladende istandsat sammen med epitafium nr. 3 efter kirkens kalkning 1736.308 1837 blev det solgt
på auktion til Peder Garver.309
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Fig. 103. Hængestykke med personalia. Detalje af epitafium nr. 3 (s. 1465). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pendant
with personal information. Detail of sepulchral tablet no. 3.

†gravsten
1) O. 1630, over Anders (Rasmussen) Bredal Vedle (Vedel), provst og sognepræst, †17. febr. 1630
»udi hans alders 52 aar, oc udi hans embedis 32
aar«, og hustru Anne Nielsdatter, †6. juli 1623 (jf.
epitafium nr. 2). Over personalia stod en religiøs
sentens med henvisning til tre skriftsteder (»Jeg
veed at min fresere[!] lefver hos faderens høyre
haan, oc troer hand skal i sin herlighed igienkomme beskiket dommere af Gud ofver levende
oc døde oc saa skal jeg see hannem af mit kiød,
Job: XIX: Matth: XXV: Act XX«). Stenen lå i koret, men blev taget op 17. sept. 1691.310
2) 1682 betalte rådmand Hans Rasmussen for
at lægge en gravsten på sin hustru »eller« sin datters grav i kirken.15 27. marts 1693 blev han selv
begravet under stenen.15 1709 var den sunket og
måtte hæves.15

3) 1683, over kirkeværge Jørgen Jørgensens
hustru, der blev begravet i kirken dette år. En ældre gravsten, som lå på gravstedet, blev taget op
og hensat i †våbenhuset.15
4) O. 1691, over rådmand Niss Feddersen,
†1691,311 og hustru Cathrine, †1718 (jf. †alterklæde nr. 2 og 4, †alterdug nr. 2, lysekrone nr. 2,
†lysearme nr. 1-2). Stenen lå på deres gravsted i
†våbenhuset.86 Et fragment med målene 62×130
cm, der udgjorde stenens nederste tredjedel, fandtes endnu 1955 i Langelands Museum. Den bevarede versalindskrift omtalte parrets lille søn,
Tommes (Thomas) Federsen (Feddersen), *1677,
†1680. I de nedre hjørner var medaljoner med
evangelister og deres symbolvæsner, tv. Lukas, th.
Johannes.312 1875/76 lå fragmentet ved kirkens
hovedindgangsdør.313 Siden overført til Langelands Museum, hvor den dog ikke længere er at
finde.
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5) 1695, over Jens Pedersen Kifvers hustru.
Ægtemanden, der »nu« boede i Svendborg, lod
stenen lægge på hustruens grav i kirken.15
6) Før 1702. Dette år købte byskriver Mathias
Nielsen Bang en hjemfalden gravsten, der blev
taget op af kirkegulvet.314 24. marts 1718 blev han
selv begravet i kirken;86 stenen kan være anvendt
på dette gravsted. 1748 erhvervede enken efter
hans bror, Jens Bang, en hjemfalden gravsten, der
lå på Mathias Bangs begravelse i kirken; måske
for at anvende den på sit og ægtemandens gravsted på kirkegården, hvor ‘ligstenen blev åbnet’,
da hun selv blev begravet året efter.86 Jens Bang
havde doneret en sum penge til vedligeholdelse
af stenen.74
7) 1727, over Agnes Hedvig Glaumand, Mathias Witts hustru,315 †1702 og begravet i koret.
1726 var hendes gravsted hjemfaldent til kirken,
og kaptajnløjtnant Jørgen Bruun ønskede at købe det til sin hustru. Imidlertid hævdede Matthias
Witt, at gravstedet tilhørte ham, selv om han ikke
havde betalt for det i tre år. Han betalte herefter
for en forlængelse af det i 20 år, og året efter,
1727, lagde han en sten på graven, dog uden at
have fået kirkens tilladelse til at lægge den eller
have betalt, hvad det kostede at få den lagt.255
Bruun anvistes et andet gravsted (jf. nr. 8).
8) 1728, over kaptajnløjtnant Jørgen Bruuns hustru, †20. juni 1726 (jf. †lyse- eller mindeskjolde
ndf.). Stenen blev lagt på hendes gravsted mellem
koret og mandsstolene, og enkemanden donerede
en sum penge til gravstedets vedligeholdelse.316
9) Genanvendt 1753, over tolder Oluf Borch
Lunds hustru, Riborg Margretha Clausdatter,
†1751 (begravet 23. juli). Stenen lå over parrets
begravelse i skibet (†muret begravelse nr. 2).255
10) 1760, over Mathias Bang (begravet 21.
okt.).86
11) Før 1773. En stor gravsten, omtalt i forbindelse med Rasmus Thranes begravelse 30. dec.
1773, hvor den blev ‘oplagt’; arbejdet krævede
mange folk.32 Det er uvist, hvem stenen oprindelig var lagt over.
12) Før 1779, over tolder Baggers forældre.
1779 blev han selv begravet under stenen.32
13) 1781/82 blev der lagt en gravsten på provst
Thranes søns grav i skibet, antagelig Rasmus

Thrane, der blev begravet 30. dec. 1773 (jf. nr.
11).86 Stenen omtales flere gange i forbindelse
med arbejder ved graven, der sank.15
†gravkapel
Byfoged Claus Berthelsen og hans svigersøn, konsumptionsforvalter Rasmus Pedersens kapel blev indrettet
1707 som en tilbygning mellem sakristiet og
korsarmen (jf. s. 1390) (jf. bygningstavle s. 1404,
†lukkede stole nr. 1-2, †pengetavler nr. 2-3, †pulpitur nr. 2, †orgel nr. 2, epitafium nr. 3).15 Der
vides intet om kapellets nærmere indretning eller udsmykning. Den ene halvpart tilhørte siden
Claus Berthelsens svigersøn, tolder Oluf Borch
Lund (jf. †muret begravelse nr. 2), den anden
Rasmus Pedersens enke, Ingeborg Marie Brandt,
bosiddende i København.317 1808 blev Adolf
Smed og snedker Jürgen Christensen betalt for at
udtage kisterne af en begravelse og nedsætte dem
i to grave på kirkegården, antagelig kisterne fra
kapellet.15 Kapellet blev nedbrudt 1815.
Begravede:318 Claus Berthelsens anden hustru, Sid
sel Lauridsdatter Struk, †aug. 1706, indsat i kapellet 1707;319 byfoged Claus Berthelsen 5. nov. 1715;
Rasmus Pedersens første hustru (Claus Berthelsens
steddatter), Anna Hendrichsdatter Lydt, 16. nov. 1715;
Rasmus Pedersens bror (og Claus Berthelsens svigersøn), tolder Peder Pedersen, 15. okt. 1723; konsumptionsforvalter Rasmus Pedersen 18. juli 1724; Rasmus
Pedersens lille datter 11. okt. 1725; Peder Pedersens
søn, byfoged Christian Møllers barn 3. aug. 1750;
sammes lille søn 16. april 1753; sammes lille barn 31.
marts 1757; byfoged, kammerråd Christian Møller 9.
maj 1768.

†begravelser
Som nævnt fandtes der to †murede begravelser i
kirken (s. 1470), hvortil der som vanligt i købstadskirkerne føjede sig en lang række †jordfæstegrave, anlagt
i 1600- og 1700-tallet.
De to murede grave var indrettet hhv. 1739 i koret
og 1751 i skibets vestende, mens jordfæstegravene fordelte sig over hele kirken og †våbenhuset.320 1707 blev
en købmand fra Lübeck, Anthonius Henricus Rung,
begravet ‘i kirken’, 1715 ligeledes sognepræsten i Tranekær, Niels Vang, 1716 blev Rasmus Hansen Færgemand begravet i †våbenhuset, hvor hans hustru 13 år
forinden var blevet nedsat, og 1723 købte byens jordemoder et lejersted i †våbenhuset til sin gamle mor.86
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En oversigt over takster for begravelser er bevaret fra
1624.27 Heraf fremgår, at et nyetableret gravsted til et
voksent lig i kirken kostede 20 rdlr., til et barn 10 rdlr.
Benyttede man i stedet en allerede eksisterende åben
begravelse var taksterne det halve. Ønskede man både
et gravsted og en gravsten kostede det 50 rdlr. for en
voksen. 1683 var taksterne 20 slettedlr. for en voksen
og 10 for et barn op til 10 år; i †våbenhuset hhv. 12 og
6 slettedlr. Ønskede man at lægge en sten på gravstedet,
skulle man betale yderligere 20 slettedlr. for en voksen
og 15 for et barn. Genåbning af grave til nedsættelse af
flere lig kostede det halve af det beløb, der oprindelig
var betalt for gravstedet, og tilsvarende kostede fornyelse af et hjemfaldent monument halvdelen af den sum,
der oprindelig var betalt for det. Det påhvilede gravstedsejerne at reparere sunkne begravelser; i modsat fald
tilfaldt både gravsted og monument kirken.15
Kirkens personale nød fri begravelse. Præsterne blev
begravet i koret, senest Jens Eriksen Grøn 1796,15 kapellanerne ‘i kirken’ med Bondo Christophersen Ferslew
1797 som den sidste kendte begravelse inde i kirken.321
Klokkerne synes i hvert fald i nogle tilfælde at have haft
fri begravelse i †våbenhuset, således Søren Due, Laurids Jakob Zeuthen (†1733) og Christian Rasmussen
(†1781),322 mens klokker og rektor Niels Loumans
efterladte måtte betale for hans begravelse i kirkegårdens urtegård 1753 (s. 1360), ‘da der er brugt et andet
og bekvemmere ligsted end det, hvor hans forgængere
er bevilgede fri begravelse’.15 Også kirkeværgen havde
ret til fri begravelse i kirken, såfremt han døde i embedet; således Laurids Kjeldsen 1729, Kjeld Lauridsen
1750 og Gregers Lind året efter.15 I enkelte tilfælde blev
andre bevilget gratis begravelse; det gjaldt 1720 Jørgen
Jørgensen, som tidligere havde været kirkeværge, men
nu var fattig, og 1754 den tidligere byfoged Christopher
Friederichsen, der blev begravet gratis i sin hustrus grav
i kirken, ‘for fattigdom og hans forrige embedes skyld’
( jf. †pengeblok nr. 1, †orgel nr. 2, †epitafium nr. 7).323
Senere ændringer og istandsættelser. Nedsunkne grave
blev jævnligt repareret med opfyldning, f.eks. 1774, da
murermester Christen Jørgensen omlagde et stykke
gulv og en gravsten, som var sunket ved korsdøren.28
I årene omkring 1800 blev de to murede begravelser
fyldt op, og 1813 erklærede kirkens inspektører, at der
ikke længere fandtes sådanne åbne begravelser i kirken,
samt at der ikke var nedsat lig i kirken siden forbuddet
mod dette i 1805.26

†murede begravelser
1) Generalmajor Hans Jørgensen Samsøes begravelse
(jf. †fane s. 1470). I koret.324 Begravelsen blev
indrettet med sognepræstens og byfogedens tilladelse i forbindelse med Samsøes død 1739.86 Dagen efter gravlæggelsen trængte en fattig mand

‘i største vanvittighed og fantasi’ ned i graven,
ødelagde kisten med en økse og fjernede to messingplader.325 1755 og 1777 blev begravelsen repareret; 1810 blev den fyldt op.15
Begravede: Generalmajor Hans Jørgensen Samsøe, †1.
marts 1739, begravet 23. marts 1739.326

†Kisteplader. 1-2) 1739, over generalmajor Hans
Jørgensen Samsøe, af messing.325
2) Tolder, kammerråd Oluf Borch Lund og hustru
Riborg Margretha Clausdatters begravelse (jf. †lukket stol nr. 2, †gravsten nr. 9, †gravkapel s. 1390
og 1469). En muret begravelse til to lig, indrettet
1751 i skibets vestende mellem ægteparrets stolestader. Ægteparret ejede ganske vist halvparten
af det ovennævnte †gravkapel, der var opført af
hustruens far, Claus Berthelsen, men hun ønskede i stedet at blive begravet i kirken, hvor de fik
tilladelse til at indrette en særskilt begravelse.327
1753 købte enkemanden en gravsten af kirken
(nr. †9).86 1762 var gulvet over begravelsen sunket
og blev hævet.28 1795 blev begravelsen fyldt op
med jord, hvorefter gravstenen blev lagt på igen.15
Begravede: Riborg Margretha Clausdatter, begravet
23. juli 1751.

†gravudstyr
†Lyse- eller mindeskjolde. Ved kaptajn Jørgen Bruuns
hustrus begravelse i kirken 1726 skænkede enkemanden to vokslys til alteret, som blev pyntet
med hustruens våben samt sørgeflor (jf. †gravsten nr. 8). Desuden bidrog han ved juletid til
anskaffelsen af to ekstra store vokslys, så skjoldene
og floret kunne hænge året ud.15
†Fane, 1740, over Hans Jørgensen Samsøe,
generalmajor af infanteriet, *10. nov. 1661 på
Samsø, †1. marts 1739. Af sort taft med forgyldt
indskrift. Fanen hang i koret over hans gravsted
(†muret begravelse nr. 1).328
†kirkegårdsmonumenter
De nævnte monumenter fra †kirkegården omkring kirken har formodentlig været liggende
gravsten (liggesten).

gravminder

1) 1682 eller tidligere, over Dines Witts hustru,
†1682. 14. dec. betalte ægtemanden for, at hun blev
begravet i Tyss Witts gravsted ‘under en ligsten’.15
2) Før 1692, over borgmester Mogens Hansens hustru, der blev begravet 25. maj dette år (jf.
alterkalk s. 1419, †alterdisk nr. 1). Enkemanden
betalte for at få stenen ‘åbnet’; 20. febr. året efter
blev han selv begravet under den.15 Monumentet
skulle vedligeholdes af kirken.15 Tilsyneladende
blev stenen fornyet 1716 (jf. nr. 6).
3) 1692, over Margarethe Dorthea Kierchhof,
borgmester Mogens Hansens steddatter. Stenen
blev bekostet af borgmesteren.15 Den gik i mange
stykker, da den 1707 blev taget op i forbindelse
med, at kirkeværge Lars Nielsens hustru, der var
søster til afdøde, blev begravet under den. Stykkerne blev lagt på graven igen, til man kunne
skaffe en anden, hel sten.86
4) Før 1696, over Mads Pedersen. Nævnte år
betalte sønnen, Peder Madsen Bager, for at få hævet stenen, der var sunket.15 22. april 1718 blev
hans hustru gravsat under den.15
5) O. 1702, over Jacob Dinesen Witt (†1702),315
og hustru Abel Cathrine Mogensdatter,329 †1707;
hun var 2º g.m. Laurids Kjeldsen, der betalte for
stenens åbning.330
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6) Genanvendt 1716, over borgmester Mogens
Hansen (jf. alterkalk s. 1419, †alterdisk nr. 1). Stenen, der var hjemfalden til kirken, blev erhvervet
af borgmesterens arvinger, som lod den lægge på
hans gravsted, måske som erstatning for nr. 2.331
7) O. 1719, over Niels Lauridsen, †1719, og
hustru Dorthe Hansdatter, †1752.332 Stenen omtales i forbindelse med hustruens begravelse 20.
juni 1752.86
8) Genanvendt 1724, over Inger Cathrine. Arvingerne købte stenen af kirken og lagde den på
hendes grav på kirkegården.15
9) 1726, over Hans Madsen, et monument af
sten.86
10) Genanvendt 1730, over Erik Halmøes hustru, som var begravet på kirkegården.86
11) Genanvendt 1755, over Niels Kruse. Hans
enke, Anna Hendrichsdatter, købte stenen, der
stod i tårnrummet, og lagde den på ægtemandens
grav på kirkegården.86
12) 1770, over Ordrups enke.86
13) Genanvendt 1781, over eligeret borger
Carl Lange, †1781, og hustru. Enken sikrede sig
retten til at blive begravet ved siden af sin mand
og købte samtidig en af kirkens største ligsten,
som kunne dække begge grave.255
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kilder og henvisninger
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr. Svendborg Amt s. 61-64.

arkivalier

TEGNINGER

LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Fyns Bispearkiv: Langeland herreders breve 1570-1781 (Bispeark.
Langeland hrd. breve). Fyns Stiftsøvrighedsarkiv: Rudkøbing Kirkes regnskaber 1700-1901 (Stiftsøvr.ark. Rgsk.).
– Kirkeinspektionsarkivet: Rudkøbing Kirkes regnskaber
1587-1915 (Kirkeinsp.ark. Rgsk.). – Bilag til kirkeregnskaber 1677-1776 (Kirkeinsp.ark. Bilag). – Indkomne
breve 1682-1885 (Kirkeinsp.ark. Indk. breve). – Stolestaderegnskabsbog 1723-97 (Kirkeinsp.ark. Stolestadebog). – Emneordnede sager 1684-1823 (Kirkeinsp.
ark. Emneordn. sager). Rudkøbing Sogn: Regnskabs- og
kopiprotokol 1839-1928 (Sogneark. Rgsk.). – Inventariebog for Rudkøbing Kirke 1880-1965 mv. (Sogneark. Inventariebog). – Rudkøbing menighedsrådsarkiv:
Diverse dokumenter 1956-90 (Menighedsrådsark. Div.
Dok.). Rudkøbing magistratsarkiv: Indberetning om
kirke, skole, m.v. 1742 (Magistratsark. Indb. 1742). Den
kgl. Bygningsinspektør: Sager vedr. kirkebygninger på
Fyn 1896-1915 (KglBygnInsp. Kirker på Fyn).

LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Forslag til
orgelfacade og -pulpitur ved snedker Jens Jacobsen,
Tranekær, 1787. – Grundplan af kirken med forslag til
ændringer ved N. S. Nebelong 1836.

RUDKØBING BYHISTORISKE ARKIV. A. 117.
Rudkøbing Kirke.
KIRKENS ARKIV. Synsprotokol 1862 ff.
DET KONGELIGE BIBLIOTEK (KB). GKS 2351.
4º. Udskrift af Præsteskabets i Fyens Stift Antegnelser
om Kirkerne i Fyen og underliggende der i Stiftet, for
det meeste samlede og indgivne til Stiftets Øvrighed
1706-07, med nogle faae Tegninger af Gravsteder og
Vaabener.
NATIONALMUSEET (NM). Indberetninger mv.: J.
B. Løffler 1875/76 (usigneret og udateret) (bygning,
inventar, gravminder). – Christen L. Nielsen 1890 (kirkegård). – Chr. Kiilsgaard 1940 (udgravning). – Einar
V. Jensen 1948 (*(†)altertavle), 1951 (inventar og gravminder). – Vibeke Michelsen 1968 (lysekroner). – Karl
Søndergaard Nielsen 1996 (inventar og gravminder).
HORSENS MUSEUM. 61 A. Tegninger og opmålinger: Hector Estrups kladde til beretning om restaureringen 1896-97 (1898); byggeregnskab vedr. istandsættelse
af Rudkøbing Kirke (1898); oversigt over udførte
arbejder samt lidt afvigende genpart af byggeregnskab
(udateret); korrespondance (1897-1904).

KIRKENS ARKIV (i præstegården). To forslag til
restauration af kirken (opstalter mod syd og øst) ved
J. J. Eckersberg 1887 og 1889. – Opmåling af kirken
I-VI (plan, opstalter og snit) ved H. F. J. Estrup 1892.
– Forslag til istandsættelse af kirken II-VI (opstalter
og snit) ved samme 1894. – Tryk af forslag til alter ved
samme 1904. – Tryk af forslag til restaurering (plan)
ved Marinus Andersen 1953. – Tryk af forslag til nyt
knæfald ved samme 1955. – Tryk af beliggenhedsplan
ved samme 1956.
NATIONALMUSEET (NM). Akvarel af kalkmaleri
ved J. Kornerup 1895. – Tryk af forslag til restaurering (plan og tværsnit) ved Marinus Andersen 1953.
– Tryk af opmålinger vedr. orgel ved Lehn Petersen
1977. – Tryk af forslag til ophængning af klokkespil
ved samme 1987. – Kopi af forslag til varmeanlæg ved
Birch & Krogsbo 2003.
HORSENS MUSEUM. 61 A. Tegninger og opmålinger i arkivet efter Hector Estrups tegnestue: Bygning.
Opmåling af kirken (plan, opstalter, snit) stemplet H.
F. J. Estrup 1892. – Forslag til istandsættelse af kirken
(længde- og tværsnit) ved H. F. J. Estrup 1894. – Kalke
af forslag til nye vinduer i kirkens sydside ved H. F. J.
Estrup 1896. – Opmåling af kirkens sydmur (plan og
opstalt) med angivelse af spor af ældre åbninger (ved J.
Nielsen?) 1896. – Opmåling af ældre vinduer (opstalter og snit) (ved J. Nielsen?) 1896. – Kalker af to forslag
til nye vinduer i kirkens sydside 1896. – Opmåling af
tagværk (snit) (ved J. Nielsen?) 1896. – Opmåling af
korsarmens nordre endevæg (ved J. Nielsen?) 1896. –
Forslag til nye smedejernsvinduer og kalker af detaljer
til samme ved H. F. J. Estrup 1896. – Opmåling af †dør
mellem kor og sakristi (ved J. Nielsen?). – Forslag til
ny dør samme sted ved H. F. J. Estrup 1896. – Forslag
til ny yderdør til sakristi ved samme 1896. – Forslag
til vestportal med detaljer af formsten og dørfløj ved
samme 1896.
Inventar. Opmåling af †alterskranke med knæfald
(ved J. Nielsen?). – Forslag til alterskranke ved H. F. J.
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Estrup 1896. – Farvelagt forslag til urskive ved samme
1896. – Div. forslag til alter ved samme 1899 og 1904
(farvelagt).
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noter
1

DaStedn 13, 213 f.
Senest i Trap 5. udg. (1957).
3
LAFyn. Bispeark. Langeland hrd. breve. Siø, der en
tid var ejet af stamhuset Nedergård, hørte senere til
Bøstrup Sogn (Langelands Nørre Hrd.).
4
DiplDan 2, III, nr. 267 og IV, nr. 198 samt 3, IV, nr.
220.
5
Esben Albrechtsen, »Abelslægten og de schauenburgske hertuger«, De slesvigske hertuger, Carsten Porskrog
Rasmussen m.fl. (red.), Aabenraa 2005, 45 og 48.
6
DiplDan 2, III, nr. 267.
7
DiplDan 2, IV, nr. 198.
8
DiplDan 3, IV, nr. 220.
9
Tilsvarende henvistes der også i den senere middelalder til ældre retstilstande blot med betegnelsen ‘kong
Valdemars love’.
10
Jørgen Skaarup, »Det ældste Rudkøbing«, Rudkøbing
700 år. Blade af byens historie, Helle Ravn m.fl. (red.),
Rudkøbing 1987, 13-21.
11
LAFyn. Bispeark. Langeland hrd. breve.
12
Vilh. Lütken, Bidrag til Langelands Historie, Rudkøbing 1909, 90. Altergodset fremgår af en jordebog for
Kærstrup; RA. Regnskaber 1433-1559. Regnskaber
2
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over stiftsgodset på Sjælland, Fyn, Falster og i Jylland
1536-1554.
13
Kiilsgaard II, 202 f.
14
Repert 2, nr. 3888.
15
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
16
Kiilsgaard II, 159.
17
Kiilsgaard III, 28.
18
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Om spanierne på Langeland, se Kiilsgaard III, 66-71.
19
Rasmussen 85.
20
Kiilsgaard II, 274 f.
21
Historiske huse og gårde i Rudkøbing, Jørgen Elsøe
Jensen (red.), Herning 1988, 6.
22
NM. Korrespondance. Marinus Andersen i forslag til
kirkens istandsættelse oktober 1953.
23
Winther; Kiilsgaard II.
24
Kiilsgaard II, 303-14. Fundet skete i forbindelse med
indretning af politistationen i skolens nordende.
25
Omregnet til meter cirka: syd 53 m, nord 52 m, øst
47 m og vest 41 m.
26
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
27
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager.
28
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
29
Rudkøbing rådstueprotokol 9. og 25. maj 1730,
citeret i Kiilsgaard II, 308. 1741 blev en tidligere gabestok bortsolgt. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
30
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Skikken med
sandstrøede gravtuer danner scene i H. C. Andersens
eventyr ‘Reisekammeraten’, 1835, jf. Niels Jørgen
Poulsen, »De græsklædte grave. Landsbykirkegården
fra grønning til haveanlæg«, NMArb 2003, 61.
31
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Taksten kom til at
ligge imellem, hvad det kostede at blive begravet i selve
kirken og på kirkegården.
32
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
33
LAFyn. Sogneark. Rgsk.
34
Elsøe Jensen (note 21), 34-36.
35
Om skolens almindelige historie og dens rektorer, se
Kiilsgaard II, 154-73.
36
Kiilsgaard II, 154.
37
KancBrevb 18. okt. 1580.
38
Kiilsgaard II, 155.
39
Elsøe Jensen (note 21) 183 f.
40
Elsøe Jensen (note 21) 36.
41
Rasmussen 73.
42
Afsnittet ‘Kirken’ i Kiilsgaard II, 223-314. Tandlæge
og lokalhistoriker Chr. Kiilsgaard (1889-1975) stiftede
1944 Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.
43
Rasmussen 73-83. Peder Rasmussen gjorde sig også
bekendt som opfinder og som forfatter af et filosofisk
skrift, Om Guds Tilværelse og Egenskaber, Rudkøbing
1854.
44
NM. Indb. ved J. B. Løffler 1875/76.
45
NM fremsendte 2. dec. 1886 indberetningen til
ministeriet, der stillede den til rådighed for sit ‘rådgivende organ’, Det Særlige Kirkesyn.
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Fig. 104. Skibets nordside. Den vestlige del med rester af (†)kampestenskirken (s. 1366) og den tilmurede (†)norddør (s. 1380). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – North side of the nave. The western part with remains of the (†)fieldstone
church and the bricked-up (†)north door.
46
NM. Korrespondance. Brev fra J. Kornerup til
Henry Petersen 11. okt. 1895.
47
Tegningerne fra august 1896, der må være udført
af Hector Estrups konduktør, J. Nielsen, ligger i dag
i Estrups arkiv (nu i Horsens Museum), og iagttagelserne synes ikke at være udnyttet.
48
Kiilsgaard II, 223-314.
49
Lütken (note 12) 80.
50
Kiilsgaard II, 228.
51
Jf.Tito Schöfbeck, Mittelalterliche Kirchen zwichen Trave
und Peene. Studien zur Entwicklung einer norddeutschen
Architekturlandschaft, Berlin 2014. I det alfabetisk ordnede katalog (s. 330 ff.) opregnes ældre sakristier i bl.a.
Heiligenhagen (1250’erne), Hohen Sprenz (1260’erne),
Kambs (1280’erne), Kühlungsborn (1280’erne), Loh
men (1280’erne) og Lüssow (1250’erne). Se også Anne
Schaich, Mittelalterliche Sakristeien im deutschsprachigen
Gebiet. Architektur und Funktion eines liturgischen Raums,
Kiel 2014.
52
Kiilsgaard II, 248.
53
Se dog en art ‘rudefrise’ i korgavlen i Åsum Kirke
(DK Odense 3488), vel fra 1300-tallet.

54

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I stolestaderegisteret
1633 angives korsarmen som ‘kapellet’; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager.
55
Kiilsgaard II, 248-50.
56
Brandtaksationen 1771, citeret i Kiilsgaard II, 248.
57
1705 omtales en trævæg mellem kirkens loft og
våbenhusets loft. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
58
Rasmussen 77.
59
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. †Døren er angivet på en
tegning fra 1787 (fig. 111) og var anbragt 3,15-4,1 m
fra skibets sydvestre hjørne.
60
NM. Indb. ved Chr. Kiilsgaard 1940.
61
Kiilsgaard II, 251.
62
Præsten kunne da indtræde i koret omklædt og i
fuldt ornat, mens han ved en omklædning i sakristiet,
der var uden yderdør, først var nødt til at betræde
kirken. Om den katolske præsts iklædning af messetøjet, se Josef Andreas Jungmann, Missarum Sollemnia.
Eine genetische Erklärung der römischen Messe, I, Wien
1948 og 1962, 360 ff. (kapitlet ‘Das Anlegen der liturgischen Gewänder’).
63
Schöfbeck (note 51). I det alfabetisk ordnede kata-

noter

log (s. 330 ff.) opregnes våbenhuse ved koret i bl.a.:
Alt Karin, Hanstorf, Hohen Sprenz, Kambs, Kröpelin,
Lohmen, Lüssow, Moisall, Neukirchen og Satow.
64
Licitation over murerarbejder 1780; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager.
65
Kiilsgaard I, 128 f., jf. KancBrevb 19. juni 1626.
66
KancBrevb 21. marts og 22. juli 1620.
67
Ifølge kongens bud skulle Magleby, Humble og Tullebølle hver bidrage med 100 dlr., Lindelse og Longelse hver med 60 dlr., Bøstrup og Stoense med 50,
Fodslette med 40, Snøde 30 og Skrøbelev 10 dlr.
68
Til sammenligning kostede opførelsen af et kapel på
tre fag på kirkegården i Nyborg i 1604 700 slettedlr.
(s. 1317).
69
KancBrevb 22. juli 1620.
70
Også byggeriet af et rådhus o. 1626 skete ved hjælp
fra de øvrige kirker på øen, jf. KancBrevb 19. juni 1626.
71
I Rudkøbing Byhistoriske Arkiv opbevares en lille
kobberplade med indskriften »Dette Spir er tekket af
Christen Krogh i September 1886«.
72
Kiilsgaard II, 251-53.
73
KancBrevb 2. juni 1578.
74
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag.
75
Sognepræst Jens Eriksen Grøn i brev af 22. jan. 1780,
refereret i Kiilsgaard II, 257.
76
Bestyrelsen for Rudkøbing Kirke ønskede i en skrivelse 7. febr. 1837, at ‘hovedreparationen’ af kirken blev
påbegyndt samme forår, da arkitekt Nebelong alligevel befandt sig på øen i forbindelse med ‘bygningen
af et herresæde’. Hermed kunne han have jævnligt
tilsyn med reparationen uden synderlig bekostning for
kirken ( jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve). – Ifølge
kirkens regnskaber 1837-38 modtog Nebelong 100
rdlr. for ‘tegninger, rejser og tilsyn ved kirkens forandring’; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
77
Vinduesrammerne blev leveret af jernstøber Allerup
i Odense; LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
78
Jens Juel Eckersberg (1822-91), der var søn af maleren C. W. Eckersberg, virkede som arkitekt i Svendborg fra 1863. Blandt hans arbejder er den tidligere
metodistkirke i Svendborg (s. 505 ff.). J. J. Eckersberg
modtog i november 1889 betaling for 18 rejser til Langeland og i alt fire sæt tegninger; LAFyn. Stiftsøvr.ark.
Rgsk.; Sogneark. Rgsk.
79
Det Særlige Kirkesyns arkiv i NM (korrespondance).
Kladde (Henry Petersens hånd) 17. juli 1888 til referat
af Synets besigtigelse af Rudkøbing Kirke.
80
Kirkesynets besvarelse til Ministeriet 22. juli 1889.
Forinden var Eckersbergs kompetence blevet diskuteret internt blandt Synets medlemmer. H. B. Storck
skrev 1. juli 1889 til Heinrich Hansen: ‘Om det er mildere at påtvinge en ældre arkitekt en konduktør, som
han må rette sig efter, end at sige, at vedkommende
ikke er inde i den specialitet, hvortil et foreliggende
arbejde må henføres, synes tvivlsomt’.
81
Jf. korrespondance i NM. Sognepræst J. K. Smidth i

1475

brev til Henry Petersen 1. okt. 1895; Jacob Kornerup i
brev til Henry Petersen 11. okt. 1895; Henry Petersen
i brev til sognepræst J. K. Smidth 20. nov. 1895.
82
Horsens Museum. 61A. Udateret kladde til beretning.
83
Vinduesrammerne blev leveret af firmaet Smedemester Madsens Enke, og vinduernes mange små rosetter
af jernstøber Madsen. Snedkermester J. Winther betaltes for nye dørfløje og ny urskive.
84
Horsens Museum 61A. Afskrift af byggeregnskab,
underskrevet af sognepræst J. K. Smidth 25. marts 1898.
85
NM. Korrespondance.
86
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
87
Kirkens arkiv. Synsprot.
88
NM. Korrespondance. Sognepræst J. K. Smidth i
brev til Henry Petersen 1. okt. 1895.
89
NM. Korrespondance. Henry Petersen i brev til sognepræst J. K. Smidth 20. nov. 1895.
90
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag. Farve og olie
hjemkøbtes fra Lübeck.

Fig. 105. Skibets sydvestre hjørne, set fra våbenhuset, med rester af (†)kampestenskirken (s. 1366). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Southwestern corner of the
nave, seen from the porch, with remains of the (†)fieldstone
church.
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Fig. 106. Forslag til alterpanel og alterprydelse 1899 (s. 1413). 1:50. Tegning af Hector Estrup. I Horsens Museum.
– Proposal for altar panel and altar decoration, 1899.
91

Jf. F. R. Friis, Bidrag til dansk Kunsthistorie, 1901.
LAFyn. Bispeark. Langeland hrd. breve. Inventariet er
gengivet i Kiilsgaard II, 295.
93
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Fra
perioden 1587-99 er bevaret et læg med løsark, der
summarisk viser regnskabsadministrationen i det nævnte
tidsrum og nævner kirkens værger, men ikke giver
detaljerede oplysninger om indtægter og udgifter.
94
1720-beretningen findes i afskrift i LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1719-88 (herefter Kirkeinsp.ark. Rgsk.
(1720-indb.), 1742-beretningen i LAFyn. Magistratsark.
Indb. 1742.
95
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 1815-42; Stiftsøvr.
ark. Rgsk. 1835-42
96
NM. Indb. ved Einar V. Jensen 1951.
97
Horsens Museum. 61A. Brev fra Niels Hansen til
92

Hector Estrup 18. april 1904 med kirkeinspektionens
approbation af tilbuddet på bagsiden.
98
Horsens Museum. 61A. Breve fra Jørgen Storck til
Hector Estrup 14. juni 1904, og fra sognepræst Axel
Christensen til samme 6. juli 1904.
99
Langelands Folkeblad 28. sept. 1956.
100
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
101
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
102
LAFyn. Sogneark. Inventariebog
103
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
104
Kristusfigurens oprindelige hoved var ‘helt naturalistisk, hældende, med tornekrone og krøllet hår og
skæg’ ( jf. fig. 46). NM. Indb. ved Einar V. Jensen 1951.
105
Estrup kan have været inspireret af det alter, H. B.
Storck og Joakim Skovgaard i 1894 havde udført til
Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg (s. 172 og 175). Inspi-

noter

rationen fra Valdemarstidens gyldne altre ses i talrige
kirker med alterpartier fra 1900-tallets første del.
106
Korrespondance i NM. Jf. også note 104.
107
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Magistratsark. Indb.
1742; HofmFund VI, 228.
108
NM. Indb. ved Einar V. Jensen 1948.
109
Salomons stik blev trykt i La Sainte Bible, Lyon 1557,
som indledning til evangelierne. Stikket af Mattæus
har dannet forlæg for Virgil Solis’ billede af samme
(dog spejlvendt), der er nøje eftergjort i Frederik II’s
Bibel 1589; jf. Georg Garde, »Lidt om dansk og fremmed bogkunst i det 16. århundrede«, Fund og forskning
XIV, 1967, 10.
110
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.); LAFyn.
Magistratsark. Indb. 1742.
111
LAFyn.Bispeark.Synsforretninger over kirker 1718- 35.
112
HofmFund VI, 221; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
113
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Fyns guvernør,
prins Christian Frederik (Christian VIII) havde besøgt
kirken i 1835 ( jf. stolestader s. 1436).
114
De indsatte dele ses som umalede felter i rammeværket ( jf. fig. 48-49).
115
Kiilsgaard II, 261.
116
Heinrich Eddelien havde bl.a. udført (†)altermaleri
til Svendborg Skt. Nikolaj 1835 (s. 176).
117
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Fyns Guvernementsarkiv. Emneordnede sager 1815-40 (nr. 126). Prinsen skænkede altermalerier til flere fynske kirker, således
Svendborg Vor Frue 1824 (s. 327), Nyborg Vor Frue
1833-34 (s. 956), Svendborg Skt. Nikolaj 1835 (s. 175)
og Middelfart Kirke 1843 (DK Odense 2293).
118
Rasmussen 80. 1792 var der tre forslag til motivet,
nemlig Nadverens indstiftelse, enten vist som Uddelingen af brød og vin eller som Jesu tale til Judas, samt
Peters fornægtelse. Hvilken af de første to fremstillinger, der blev valgt, er dog uvist. Jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Emneordn. sager.
119
Der var i 1839 overvejelser om at lade det gamle
altermaleri flytte til Magleby Kirke (Langelands Søn
der Hrd.). Kirkens ejer, Ahlefeldt-Laurvig, meddelte, at
han ville være tilbøjelig til at modtage den ‘omskrevne’
altertavle til opsættelse i Magleby Kirke imod betaling
på 10 rdlr. Tanken lader dog ikke til at være realiseret.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
120
Fynsk kirkesølv 120. Et tilsvarende mesterstempel
findes på et skjold fra 1698 i Museum für Kunst und
Gewerbe i Hamburg. Mesteren er ikke identificeret.
121
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.). 1742
anførte byfoged Friederichsen, at sættet havde stået
ubrugt hos sognepræsten siden 1689, jf. LAFyn. Magistratsark. Indb. 1742.
122
Fynsk kirkesølv 34 og 110.
123
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Fynsk kirkesølv 15 og 72.
124
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Fynsk kirkesølv 72.
125
Et tilsvarende sæt, med bevaret disk og oblatæske,
findes i Grene Kirke (DK Ribe 2276).

Danmarks Kirker, Svendborg
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126

Således betegnet i indskriften på kirkens alterkalk ( jf. ovf.). I kirkens regnskaber betegnes hun hhv.
»Anna Mads« (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag), »Anna
Madz Fæsters« (LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1587 ff.)
og »Anna Sal(ig) Hans vestensens« (LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk. (1720-indb.)); i byfoged Friederichsens
indberetning 1742 som »Anne, sal(ig) Hans Peitersen«
(LAFyn. Magistratsark. Indb. 1742).
127
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Fynsk kirkesølv 152.
128
LAFyn. Magistratsark. Indb. 1742; HofmFund VI, 227.
129
Tilsvarende ben ses på alterstager i Heltberg og
Rakkeby (DK Tisted 689 og 829) samt i Grene Kirke
(DK Ribe 2276), alle dateret til o. 1600-50; endvidere
på en stage i Glemmen Kirke i Norge (NoK, Østfold 2,
197), dateret til anden halvdel af 1600-tallet.
130
På den ene stage er årstallet anført mellem de to
skjolde, på den anden flankerer det skjoldene. Såfremt
oplysningen i 1742-indberetningen samt HofmFund
VI, 227, om stagernes giver er korrekt, må der være

Fig. 107. †Dørfløj nr. 5, 1837, mellem koret og sakristiet (s. 1443). 1:40. Tegning af J. Nielsen 1896. I Horsens Museum. – †Door wing no. 5, 1837, between chancel
and sacristy.
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Fig. 108. Detalje af sygesæt nr. 4, o. 1910-20, fremstillet på Württembergische Metallwarenfabrik. Stempler
under bunden af kalken (jf. fig. 60, s. 1421). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Detail of Communion set for the sick no.
4, c. 1910-20, made at Württembergische Metallwarenfabrik.
Hallmarks beneath the bottom of the chalice (cf. fig. 60).
tale om våbenskjolde for stiftslensmand Laurids Brockenhuus og hustru Karen Skram.
131
Tilsyneladende var våbenskjoldene allerede på
dette tidspunkt utydelige; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
(1720-indb.); Bilag.
132
Tilsvarende stager findes i Svendborg Skt. Nikolaj
(1847, s. 183) og i Hansted Kirke (1862, DK Århus
4844). Typen går tilbage til G. F. Hetschs alterstager til
Christiansborg Slotskirke 1826 (DK KbhBy 5, 257).
133
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Rgsk. Stagen omtales
indirekte 1682, da der købes tællelys til sakristiet.
134
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.).
135
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Sogneark. Rgsk.
136
Niels Madsen Bang var rådmand i årene 1665-76,
jf. Kiilsgaard IV, 43.
137
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Bilag. I byfoged Friederichsens indberetning 1720 anføres årstallet for
donationen dog som 1684.
138
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. breve.
139
Rasmussen 80. Fontetypen er afbildet i Rendbjerg
Teglværks priskurant for sommeren 1830, gengivet i
Arne Duus, Rendbjerg Teglværk 1783-1928. Fabriksdrift
af første rang her i landet, Gråsten 1996, 15.
140
LAFyn. Fyns Guvernementsarkiv. Emneordnede sager
1815-40 (nr. 126).
141
En beslægtet font, ligeledes udført på Rendbjerg
Teglværk, blev 1843 skænket til Sottrup Kirke af tegl-

værkets ejer, Hans Heinrich Dithmer (DK SJyll 2238).
Den er nu i Museum Sønderjylland.
142
Langelands Avis 18. juni 1968; Langelands Folkeblad
29. juli 1971.
143
Fontefoden er nævnt i Mackeprang, Døbefonte 413,
uden yderligere kommentarer.
144
Rasmussen 80. Oplysningen om salget fremgår ikke
af kirkens regnskaber. En ældre tradition om, at en
døbefont af granit, som findes i haven på Bjergbygård (Tullebølle Sogn, Langelands Nørre Hrd.) skulle
stamme fra Rudkøbing Kirke, er blevet afvist, dels
fordi den snarest har karakter af en påbegyndt, men
aldrig færdiggjort font, dels fordi man anser den gotlandske kalkstensfont for at være Rudkøbing Kirkes
oprindelige døbefont. Jf. brev af 31. marts 1980 fra
Erik Skov til Jørgen Skaarup, Langelands Museum; i
NM.
145
Skrivelser fra J. Winther 18. maj 1927 og 10. okt.
1939, i NM.
146
LAFyn. Magistratsark. Indb. 1742.; HofmFund VI,
229.
147
I inventarielisterne fra 1830’erne er fonten således
beskrevet som ‘en fod med låg og messingfad’; LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
148
Minusklerne er tydet som: »mlvcave«, og det er
foreslået, at der kan være tale om en forkortelse, der
kunne opløses som: »m(aria) l(ilium) v(irgo) c(asta)
ave« (Maria, lilje, rene jomfru, hil dig); jf. indskrift på
dåbsfadet i Verninge Kirke (DK Odense 3239); jf. også
DK Maribo 930 (Vaabensted Kirke) og SvK Gotland
VI, 5 (150), 424 (Rone Kirke). Det må dog bemærkes, at der ikke er tale om en velkendt forkortelse eller
formulering. Indskriften er aftegnet i Rasmussen (tegning 1a og s. 75); en tilsvarende indskrift er afbildet
som fig. 11 i Helge Kjellin, »Ornerade mässingsfat
och deras inskrifter«, Äldre kyrklig Konst i Skåne, Otto
Rydbeck og Ewert Wrangel (red.), Lund 1921, 201 ff.
Sidstnævnte refererer forskellige tolkningsforsøg, men
konkluderer, at det ikke er lykkedes at dechifrere indskriften, der muligvis gennem gentagelse er forvansket
til blot at være ren dekoration, om end den oprindelig
kan have haft en betydning (s. 219 ff.).
149
Endvidere et fad i Historiska Museet Stockholm
(inv.nr. SHM 23002.58), afbildet i Jan A. Gadd, »Brass
Basins and Bowls from a Single Nuremberg Workshop,
Around 1500-1580«, Journal of the Antique Metalware
Society, 16, 2008, 19.
150
Leveret gennem Selskabet for Kirkelig Kunst med
betegnelsen ‘en alterkande’; Rudkøbing Byhistoriske
Arkiv. A. 117. Rudkøbing Kirke.
151
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Sogneark. Inventariebog.
152
NM. Indb. ved Karl Søndergaard Nielsen 1996.
153
Krucifikset var med på en udstilling med titlen
Claus Berg på Fyn, der blev afholdt på Fyns Stifts Kunstmuseum i Odense i 1967, uden at det dog direkte blev
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tilskrevet Claus Berg. Langelands Avis 2. dec. 1967;
Wermund Bendtsen, Claus Berg på Fyn, Odense 1967.
154
Rudkøbing-krucifikset er ikke omtalt i hverken V.
Thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh. 1922,
eller Jan Friedrich Richter, Claus Berg. Retabelproduktion
des Spätmittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007.
155
‘To postamenter’ blev solgt til O. P. Olsen; LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Rudkøbing byfoged. Auktionsprot.
1829-49.
156
Således blev der 1837 lagt grund under ‘korgelænderet’ og leveret ankre til det, ligesom det blev malet.
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
157
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; LAFyn. Sogneark. Rgsk.
158
Bevaringstilstanden for rammeværkets oprindelige
bemaling vurderedes ved en prøveundersøgelse 1951
at være ‘mindre god’, hvorfor denne ikke blev søgt
genfremdraget, men i stedet blev genfremstillet på baggrund af oprindelige farvespor. NM. Indb. ved Einar V.
Jensen 1951; korrespondance i NM.
159
Ved prøveundersøgelsen 1951 blev maleriet af
Bønnen i Getsemane afdækket og bevaringstilstanden
vurderet som ‘ret god’. En genfremdragning af malerierne blev anbefalet. NM. Indb. ved Einar V. Jensen
1951.
160
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager; NM. Indb.
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ved Einar V. Jensen 1951. De fem felter mod kirkerummet har således vist de fire evangelister og formentlig
Kristus.
161
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Kirkens arkiv. Synsprot.
162
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager. 1785 nævnes,
at der var nøgler til klapperne, jf. LAFyn. Stiftsøvr.ark.
Rgsk.
163
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager. For eksemp
ler på stolestadegavle kronet af muslingeornament se
f.eks. *stolestadegavle fra Odense Skt. Knuds Kirke fra
1751-53 (DK Odense 584) og gavle i Helnæs Kirke fra
o. 1784 (Odense Amt).
164
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog.
165
Kiilsgaard II, 271.
166
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Sogneark. Rgsk; Kirkens
arkiv. Synsprot.
167
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager. En afskrift
fra Rudkøbing bytings protokol vedrørende en stolestadestrid 1654 er gengivet i Lütken (note 12) 580 f.
168
Kiilsgaard II, 269.
169
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager. Jf. f.eks.
Nyborg Vor Frue (s. 1004).
170
1742 nævnes, at stolen var skænket ‘for en rum tid
siden’; LAFyn. Magistratsark. Indb. 1742. Jf. også note
136.

Fig. 109. Nedtagne dele af stoleværket (s. 1450). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Dismantled parts of pews.
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Fig. 110. Projekt 1787 ved snedker Jens Jacobsen, Tranekær, til orgelpulpitur og orgelfacade (s. 1451). I LAFyn. –
Project, 1787, by the cabinetmaker Jens Jacobsen,Tranekær, for organ loft and organ casing.
171

Af licitationen fremgår, at der skulle udføres ‘to nye
skriftestole’ i koret, samt ‘to nye stole til præsten og
degnen ved brystværket’, ligesom det forud for malerarbejderne 1792 nævnes, at ‘skriftestolene’ og ‘præsteog degnestolene’ skulle males; LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Emneordn sager. Skriftestolene er altså ikke identiske
med †præste- og degnestole nr. 2-3 ndf.
172
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; Rudkøbing byfoged. Auktionsprot. 1829-49.
173
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Magistratsark. Indb. 1742.
174
Pengegemmet blev anskaffet på foranledning af kirkebetjent og kordegn Christiansen, der ikke ønskede
at opbevare de penge, der blev samlet ind i de ombårne
tavler ( jf. †pengetavler ndf.). LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Indk. breve; Rgsk. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
175
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stolestadebog.
176
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog; Emneordn.
sager; Kiilsgaard II, 269.

177

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Stolestadebog; Emneordn. sager.
178
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stolestadebog;
Emneordn. sager.
179
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stolestadebog.
180
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Emneordn. sager; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
181
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; Emneordn. sager.
182
En af de bevarede stole adskiller sig fra de øvrige
ved at have svejfede forben og flet i den midterste del
af ryggen.
183
D.å. anskaffedes ti bænke, udført af snedker H.
Barfod til brug i koret eller kirken. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. De otte opbevares nu i
tårnet.
184
LAFyn. Magistratsark. Indb. 1742.
185
LAFyn. Magistratsark. Indb. 1742.; HofmFund VI,
229. Se f.eks. pengeblokke i Dybbøl Kirke (DK SJyll
2218) eller Dover Kirke (DK Århus 3169).
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Fig. 111. Projekt 1787 ved snedker Jens Jacobsen, Tranekær, til orgelpulpitur og orgelfacade (s. 1451). I LAFyn. –
Project, 1787, by the cabinetmaker Jens Jacobsen,Tranekær, for organ loft and organ casing.
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk;
Magistratsark. Indb. 1742.
187
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.). Jf. også
Nyborg Vor Frue (DK Odense 1008 med note 477).
188
Jf. Kiilsgaard III, 10 f.
189
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Magistratsark. Indb.
1742.
190
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Stolestadebog. I
anden halvdel af 1700-tallet vekslede stolen mellem
at være udlejet til forskellige borgere og stå ledig, jf.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
191
Meddelelse fra orgelbyggeriet 1980.
192
Tremulanten er tilbygget 1998 af Th. Frobenius &
Sønner, Kgs. Lyngby (if. meddelelse fra orgelbyggeriet).
193
Det elektrisk fungerende koppel SV 16’-HV tilbyggedes 2005 af Th. Frobenius & Sønner (if. meddelelse fra orgelbyggeriet).
194
Orglets intonation blev foretaget i samarbejde med
Th. Frobenius & Sønner.
195
1789-orglet havde kun ét manualværk, men facadeopbygningen gav det udseende af at være et veludstyret købstadsinstrument med to manualer og pedal.
Sidetårnene, der illuderer klassiske pedaltårne, havde
prospektpiber fra manualværkets Principal 8 Fod.
196
Billedhuggerarbejdernes oprindelige farvelag, grøn
lasurfarve på hvid bund, er ikke bevaret.
197
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager. Facaden bar
Christian IV’s navnetræk, og det må derfor antages, at
orglet tidligst var anskaffet 1588. 1636 ansattes Frederich Clamorsen som organist ved kirken; Kiilsgaard II,
263.
198
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Guldsmeden betaltes
1682 for fire kobberrør til trompeten i orgelværket
samt for nye messingtunger til orgelpiberne.
199
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.). Orglets
størrelse på 14 stemmer fremgår også af DaAtlas VI,
830 (1774), hvorimod orgelbygger Amdi Worm 1773
angiver en størrelse på 12 stemmer; LAFyn. Bispeark.
Langeland hrd. breve (overslag på nyt orgel 22. nov.
1773).
200
If. byfoged Friederichsens beskrivelse af kirken
1720 blev orgelværket ‘næsten på ny omgjort’. Facaden bar stadig Chr. IV’s navnetræk. LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk.
201
Redegørelse 7. maj 1737 fra orgelbygger Chr. Abrahamsen Svane; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
202
LAFyn. Bispeark. Langeland hrd. breve (Amdi
Worm: Overslag på nyt orgel 22. nov. 1773); Kirkeinsp.ark. Indk. breve. I en redegørelse 22. juli 1764 fra
orgelbygger Joh. Daniel Busch, Itzehoe, giver denne
udtryk for, at instrumentet er i dårlig stand, men at det
grundlæggende er af god kvalitet.
203
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Optegnelsen, der
synes at være dikteret til en ikke-orgelkyndig, gengives her i korrigeret form. Dokumentet er udfærdiget
med henblik på en auktionsforretning og rummer en

optælling af orgelpiberne i de enkelte stemmer. Mere
end halvdelen af piberne var på dette tidspunkt forsvundet.
204
Manualvindladen havde plads til ni stemmer;
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Emneordn. sager (optegnelse 1789
vedr. auktion over det gamle orgel).
205
Oplysningen om en to fods rørstemme (tungestemme) må afvises som usandsynlig.
206
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager. 8. marts
1738 betaltes Christen Rasmussen Snedker for at ‘indklæde orgelværket’, et arbejde, der muligvis vedrørte
orgelpulpituret; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
207
Orglets materialer bortsolgtes på auktion; LAFyn.
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
208
Skrivelse fra Amdi Worm til kirkens inspektører 24.
jan. 1788; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
209
Tremulanten anføres ikke i Amdi Worms tilbud,
men navnet kan stadig læses over nodepulten, hvor
tremulantens registertræk havde sin plads.
210
Koplet M-P nævnes ikke i kontrakten, men dets
tilstedeværelse fremgår af en udtalelse fra orgelbygger Gudme 25. maj 1845; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk.
breve.
211
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (overslag fra Johan
Andreas Demant 6. sept. 1860). Det anføres endvidere,
at orglet er stemt ca. 1½ tone højere end den almindelige kammertone.
212
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Oppenhagen var tidligere medarbejder hos Amdi Worm og havde muligvis
været hovedansvarlig for Rudkøbing-orglets opstilling.
213
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Arbejdets pris,
150 rbdlr., indicerer, at dette havde et ikke ubetydeligt omfang. Hjorteberg udførte desuden mindre
reparationsarbejder 1829 og 1830; LAFyn. Stiftsøvr.ark.
Rgsk.
214
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. 1. sept. 1833 gav
stiftsdirektionen tilladelse til ansættelse af en bælgtræder, da orglet på denne tid gennemgik en hovedreparation. En anbefalingsskrivelse vedr. Gudmes arbejde
i Rudkøbing, udfærdiget 5. sept. 1833 af kirkens
organist, Ib Schierbeck, findes i afskrift i Den Danske
Orgelregistrant. En i flere trykte kilder gengivet oplysning om reparationsåret 1836 kan ikke bekræftes.
215
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Mens det nye pulpitur blev bygget, havde Gudme orglet stående på sit
værksted i Svendborg.
216
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve ( Johan Andreas
Demants overslag 6. sept. 1860). Demant tilføjede, at
enhver sagkyndig ville kunne se, at denne disposition
ikke var tidssvarende, idet den rummede en mængde
skrigende stemmer i stedet for fyldige. Hertil kom, at
instrumentet var stemt for højt, hvilket skabte problemer for menighedssangen. Tremulanten, cymbelstjernen, pedalkoplet og spærreventilerne omtales ikke.
217
De rektangulære pibefelter over spillebordet illuderer tilstedeværelsen af et brystværk. Sidetårnene, der
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Fig. 112. Tegning til den bevarede orgelfacade fra †orgel nr. 3, 1789, udført af orgelbygger Amdi Worm (jf. fig. 86, s. 1449. I LAFyn. – Drawing for the preserved organ casing
from †organ no. 3, 1789, by organ-builder Amdi Worm (cf. fig. 86).
er udformet som traditionelle pedaltårne, havde prospektpiber fra manualværkets Principal 8 Fod.
218
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. Sager. I licitationsskrivelsen 18. april 1792 beskrives arbejderne således:
Orglet males hvidt øverst og underst perlefarvet. Det
stafferes med kulører, »dog saaledes at det altiid bliver
kuns halve[?], og skal det være de Zarteste og smukkeste«.
219
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve. Dette malingslag
omtales ikke i konservatorrapporten 1958 (NM).
220
Principal 8 Fod havde fælles bas med Gemshorn 8
Fod C-H.

221

I sit overslag af 6. sept. 1860 foreslår Demant, at
manual II indbygges i svellekasse; en sådan indretning
nævnes dog ikke i kontrakten. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Indk. breve.
222
Viola di Gamba 8 Fod havde fælles bas med Copula
8 Fod C-H.
223
Organist- og Kantorembederne 3. udg., 1927, oplyser,
at orglet har koplerne II-I, I-P og II-P.
224
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (kontrakt med
Demant 3. dec. 1863).
225
Organist- og Kantorembederne, 2. udg., 1916. En
snedkerinskription på orgelfacadens bagside, »Iulius
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Winther den 16. Juli 1884«, kunne muligvis stamme
fra Fr. Nielsens restaurering.
226
Organist- og Kantorembederne, 3. udg., 1927.
227
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Malerens navn var
Römer. Stafferingen af billedhuggerarbejderne omtales ikke i konservatorrapporten 1958 (NM).
228
Orgelhuset var en sammenbygning af Worms 90
cm dybe hus (1789) og en del af Rønne-orglets hus
(1899), forbundet med et mellemstykke fra 1932. Rapport 29. juli 1975. I Den Danske Orgelregistrant.
229
Gamba 8 Fod C-H benyttede piber fra Gedackt 8
Fod.
230
Svelleindretningen, bestående af tre trinbetjente
døre, stammede fra Rønne Kirkes orgel.
231
Herudover var to stemmer forberedt: Gemshorn 4
Fod i manual I og Basun 16 Fod i pedalværket.
232
Einar V. Jensens konservatorrapport 4. jan. 1958
(NM).
233
Langelands Avis 25. april 1959.
234
14 træpiber fra dette orgel henstår i tårnets andet
stokværk. Yderligere oplysninger om kirkens orgler
findes i Den Danske Orgelregistrant.
235
1836 anførte Nebelong, at orgelpulpituret havde en
uheldig form, som optog næsten halvdelen af kirken
og gjorde den mørk og lille ( jf. s. 1391). LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
236
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Kiilsgaard II, 264 f.
237
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Kiilsgaard, Træk af Rudkøbing Købstads Udvikling, Rudkøbing 1937, 30.
238
På loftet opbevares nedtagne dele af kirkens stoleværk.
Stafferingen omfatter røde gavle og gulbrunt rammeog panelværk; på indersiden grønne fyldinger med sorte
profiler (fig. 109). Farvesætningen er formentlig udført
i 1950’erne, således stod stolegavlene i skibet rødmalede
fra 1950’erne til den seneste bemaling i 2004, jf. NM.
Indb. ved Karl Søndergaard Nielsen 1996.
239
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. Sager. Siden omtales dog kun to stole, jf. Stolestadebog.
240
Af kontrakten med orgelbyggeren fremgår, at han
havde ‘givet tegning ikke alene til det nye (orgel), men
tillige til foden og pulpituret’. Endvidere at den nye
‘fod’ skulle udføres på kirkens bekostning, ‘til dels efter
tegningens udvisende, med mindre kirken vil have den
anderledes’. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve.
241
‘Snedker Jens Jacobsen i Tranekær betalt 10 rdlr. for
den første tegning til foden under det nye orgelværk’;
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
242
1720 anføres, at kronen blev givet ‘for 30 år siden’,
jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.); jf. også
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Rasmussen 80 anfører, at kronen blev skænket 1673; der må
være tale om en sammenblanding med de to lysearme,
som parret havde skænket dette år.
243
Kiilsgaard II, 266; HofmFund VI, 213.
244
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; HofmFund VI, 218.
245
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.; Sogneark. Inventariebog.

246

HofmFund VI, 228.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.); Bilag;
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
248
Ifølge Kiilsgaard II, 293, fremgår ophængningsåret af
papirer i skibets last.
249
Henningsen, Kirkeskibe 78. Skibet omtales tidligst
i et udateret inventarium fra slutningen af 1700-tallet
(‘1 fregatskib, foræret af søfolket’); LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Bilag.
250
Ifølge Kiilsgaard II, 294, der henviser til skibspapirerne, bar det 1844 navnet »Frederik Carl Christian«
(Frederik VII). Det er usikkert, hvornår navnet blev
ændret til det nuværende, jf. Thalund, Kirkeskibe 99;
Anngret Pods, Kirkeskibe i Danmark og de tidligere hertugdømmer Slesvig og Holsten, Rendsburg 1989, 98.
251
Kirkens Arkiv. Synsprot. Om restaureringerne i
1844 og 1903 vidner skibspapirerne, jf. Kiilsgaard II,
293 f.; Langelands Avis 1. juli 1967; Henningsen, Kirkeskibe 78.
252
Kiilsgaard II, 293 f., oplyser, at skibet 1893 hed »Frederik«, og at det 1943 bar navnet »Fr. VI«; endvidere
at begge skibe mistede deres navne ved reparationen
1943-44. Pods (note 250), 98, anfører, at skibet oprindelig var døbt »Frederik VI«, hvilket ved en reparation
1844 blev ændret til »Frederik«.
253
Ved Embedet. Synsprot.; Kiilsgaard II, 293 f.
254
NM.
255
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. breve; Stiftsøvr.
ark. Rgsk.
256
Kiilsgaard II, 277 f.
257
Jens Lampe, »Tidsmåling og urmagere på Langeland«, FyMi 1982, 79 f.
258
Rasmussen 76 med henvisning til Rudkøbing magistrats kæmnerregnskaber.
259
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Magistratsark. Indb.
1742; HofmFund VI, 227. Af samme grund er der kun
få oplysninger om uret i kirkens regnskaber. Jf. også
Kiilsgaard II, 276 ff.
260
Kiilsgaard II, 276.
261
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Indk. breve; Rudkøbing byfoged.
Auktionsprot. 1766-92.
262
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.;
Horsens Museum. 61A. Afskrift af byggeregnskab,
underskrevet af sognepræst J. K. Smidth 25. marts
1898; udateret kladde til beretning.
263
Kiilsgaard II, 123 f.
264
I Kiilsgaard II, 275, fejlagtigt opfattet som 1634 eller
1643.
265
Det kan heller ikke udelukkes, at nr. †3, der på dette
tidspunkt var helt ny, var omstøbt af en ældre, men helt
ukendt †klokke.
266
Uldall, Kirkeklokker 73 f. Klokker af samme støber
findes i Hansted (DK Århus 4852), Sønderup (Ålborg
Amt) og Udbjerg (DK Sjyll 1292) kirker. Endvidere er
en *klokke fra †Sortebrødrekirke i Vejle tilskrevet støberen (DK Vejle 263; jf. også Uldall, Kirkeklokker 43 ff.).
247

noter
267

LAFyn. Magistratsark. Indb. 1742; Uldall, Kirkeklokker 21, nævner klokken, men behandler den ikke nærmere.
268
Rettet fra »Runde«.
269
Årstallet er aftegnet i 1742-indberetningen; en
affotografering er gengivet i Kiilsgaard I, 29 og II, 227.
Indberetningen er eneste kilde til klokkens indskrift
og datering.
270
‘Noget synderligt holdepunkt for antagelsen af en
runeindskrift på klokken findes ikke i denne meddelelse (dvs. 1742-indberetningen). De (fejllæste)
romertal giver i hvert fald intet holdepunkt herfor’;
Lis Jacobsen og Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter. Text, Kbh. 1942, nr. 171. Uldall, Kirkeklokker, 20 ff.,
omtaler enkelte klokker med runeindskrift, bl.a. en
*klokke fra Hæstrup Kirke (Hjørring Amt), formentlig fra 1200-tallet (nu i NM).
271
Nyrop, Kirkeklokker 167 f.; jf. også Jens Vellev, »Et
middelalderligt bronzestøberi i Odense – og noget om
middelalderens klokker og gryder«, FyMi 1984, 79.
Om røgelseskarrene, se også Jacobsen og Moltke (note
270) nr. 172 ff.
272
Nyrop, Kirkeklokker 124 f.
273
Rasmussen 75 f. Det afsluttende vers er forfattet af
Thomas Kingo. Det findes også med små variationer
på klokker i Snoldelev (DK KbhAmt 1031), Lellinge
(DK Præstø 239) og Marslev kirker (Odense Amt), og
fandtes desuden på en †klokke i Stenlille Kirke (DK
Holbæk 465), jf. Thomas Kingo. Samlede skifter I, Hans
Brix m.fl. (udg.), Kbh. 1975, 269 f.
274
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Sam
me støber har bl.a. leveret klokker til Gudme
(1737, Gudme Hrd.) og Fuglsbølle (1745, Langelands
Sønder Hrd.) kirker.
275
Tak til campanologen Per Rasmus Møller for oplysninger vedr. klokkespillet.
276
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.). En lidt
ældre præsteindberetning fra 1706 omtaler ligeledes
otte epitafier, men navngiver blot de tre; LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07.
277
Kiilsgaard II, 286. En præsteindberetning fra 1755
nævner, at kirken rummede ‘en del’ epitafier, hvoraf
dog kun et enkelt var bemærkelsesværdigt (nr. †7), jf.
KB. Kallske Saml 377. 4º, hvilket gentages i HofmFund
VI, 208 (1760).
278
Som †gravsten og †kirkegårdsmonumenter er i det
følgende kun medtaget dem, der ud fra oplysninger
i kirkens regnskaber kan knyttes specifikt til enten
kirken eller kirkegården, samt til en navngiven person
eller kreds af personer. Der er således monumenter, der
omtales i kirkens regnskaber, men ikke er medtaget
nedenfor.
279
»Her foruden findes paa RaadHuuset 3de Støkker
gl: udhuggede Træe Skilderier som tilforn har Hængt i
Kirken, mens for U duelighed der af udfløttet«; LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Emneordn. Sager.
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Rudkøbing byfoged.
Auktionsprot. 1766-92.
281
Jørgensen 87.
282
På auktionen solgtes bl.a. et ‘skilderi’ til Peder Garver
i Rudkøbing (†epitafium nr. 7) og to til Mads Goth
sammesteds for hhv. 4, 1 og 3 mark. LAFyn. Stiftsøvr.ark.
Rgsk.; Rudkøbing byfoged. Auktionsprot. 1829-49.
283
Rasmussen 79, der samtidig beklagede salget: »…
flere af de mindre gode Epitaphier (blev) bortsolgte
og bortførte ved Kirkens sidste Hovedreparation (d.e.
1837).Vare disse Epitaphier end altfor simple og smagløse til at hænge inde i Kirken, burde de dog ikke have
været solgte, især da det, som indkom derfor, var en
reen Ubetydelighed af nogle Mark pr. Stk., men kunde
have været forundt Plads på Kirkeloftet, saa meget
meer, som de vedkommende Familier havde stiftet
Legater til sammes Vedligeholdelse. Desuden kunde de
muligt have tjent til at give Oplysning i Fremtiden«.
284
Således omtaler J. B. Løffler kun epitafium nr. 2-3
i sin fyldige indberetning fra 1875/76 (i NM), mens
nr. *1 antagelig har været taget ned og opbevaret ved
kirken.
285
Jf. f.eks. Nyborg Vor Frue Kirke, hvor hjemfaldne
sten ligeledes blev hensat i våbenhuset med videresalg
for øje (s. 1052); se også Svendborg Skt. Nikolaj og Vor
Frue kirker (s. 217 og 369). Om genbrug af gravsten,
se Vibeke Michelsen, »Genbrug af gravsten«, Kirkens
bygning og brug, 181-200.
286
LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07.
287
Beholdningen blev årligt opgjort i kirkens inventarium; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.); Stiftsøvr.ark. Rgsk.
288
År 1800 blev en halv gravsten lagt foran døren til
sakristiet, dvs. som trappesten. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
289
1836 bemærkedes, at der ‘på den indenbys kirkegård
er aldeles ingen gravsteder, ligsten eller monumenter’;
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk. Jf. også Rasmussen 79; Trap 1.
udg. 775; Gustav Ludvig Wad, »Træk af Vandalismen i
Fyen«, Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens
Amter, 1926-30, 373. Ifølge Kiilsgaard II, 291, blev
nogle af gravstenene genanvendt som trappesten ved
bestemte ejendomme (Brogade nr. 25, Østergade nr.
24, Nørregade nr. 12), hvor de dog ikke umiddelbart
lader sig påvise i dag.
290
Jf. dog også en liggende putto med kranium og
timeglas på hængestykket på et lidt yngre epitafium i
Ribe Domkirke fra 1650-51 (DK Ribe 560); desuden
Merete Bergild og Jens Jensen, »»Ribe-værkstedet« –
Jacob Jacobsen, billedhugger i Haderslev – 1651-1683
– «, Sønderjyske Årbøger 1991, 94 og 103. Kiilsgaard II,
287, foreslår, at epitafiet er opsat over sognepræst og
provst Torkild Christensen (†1686), hvilket dog må
afvises.
291
Ved samlingen mellem storstykket og topstykket
er den lodrette profilliste afbrækket foroven i begge
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sider. Den tilsvarende nedre, vandrette liste mangler,
og der er som nævnt ingen nedre profil. Er der tale
om en sekundær indramning, kan det naturligvis heller
ikke udelukkes, at der er tale om dele fra to forskellige,
omtrent samtidige epitafier.
292
Således dateret i byfoged Friederichsens indberetning; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.). I præsteindberetningen fra 1706 angives året for epitafiets
opsættelse dog som 1638, jf. LAFyn. Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07 og KB. GKS 2351. 4º. Udskrift af
Præsteskabets i Fyens Stift Antegnelser om Kirkerne
i Fyen og underliggende der i Stiftet, for det meeste
samlede og indgivne til Stiftets Øvrighed 1706-07,
med nogle faae Tegninger af Gravsteder og Vaabener.
For 1633-dateringen taler dog, at epitafiets stifter, Erik
Bredal, i perioden 1637-39 opholdt sig i Rostock, jf.
DaBiogrLeks 1. udg.
293
Kiilsgaard II, 281; Wiberg, Præstehist 2, 656 f.
294
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb.); Kiilsgaard
II, 205 ff.
295
Samme motiv er anvendt på et epitafium fra 1632
i Slangerup Kirke over rådmand Søren Jensen (DK
Frborg 2088) og på et epitafium i Strängnäs Domkirke
over borgmester Hans Petterson Fick (†1653) (SvK
159, 69). Endvidere ses det skåret på Køge Kirkes prædikestol fra 1624 (DK KbhAmt 208), hvilket kunne
tyde på, at der har eksisteret et ældre forlæg for stikket
i Merians Bibel.
296
Jf. også Kiilsgaard II, 205 ff.
297
Fra Jørgen Ringnis’ værksted kendes 23 prædikestole og otte altertavler samt andet kirkeinventar, jf.
DK Maribo 1593 ff. (kunsthistorisk oversigt).
298
Tilskrivningen findes i Kiilsgaard II, 281, med henvisning til brevveksling med NM.
299
NM. Indb. ved Einar V. Jensen 1951. Allerede 1849
var indskriften overmalet, jf. Rasmussen 79. Såfremt
egetræsmalingen allerede var udført på dette tidspunkt,
er der tale om et relativt tidligt eksempel på denne
type bemaling, jf. Karin Vestergaard Kristiansen, »500
års farver i de danske kirker – at udsmykke, pryde og
bevare«, NMArb 2015, 225 ff.
300
Fundatsen er ikke kendt fra trykte kilder.
301
Jf. også Kiilsgaard II, 282 ff.
302
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb); LAFyn.
Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07.
303
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb); Kiilsgaard
IV, 14 ff.
304
I byfoged Friederichsens indberetning 1720 anføres »1662« som året for opsættelsen; LAFyn. Kirkeinsp.
ark. Rgsk. (1720-indb.). Kiilsgaard II, 285, argumenterer imidlertid overbevisende for, at der må være tale
om en fejl, idet der ikke på dette tidspunkt fandtes en
rådmand i Rudkøbing af dette navn. Derimod kendes
tolder, rådmand og byfoged Christen Lauritzen og
hustru Margrethe Torkildsdatter i 1600-tallets første
årtier ( jf. også s. 1362).

305

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (1720-indb); LAFyn.
Topografica. 6. Præsteindb. 1706-07; Kiilsgaard IV, 21 ff.
306
KB. Kallske saml 377. 4º (1755), ifølge hvilken epitafiet blev opsat ‘for en snes år siden’. Dermed fandtes
der efter alt at dømme to epitafier over Anna Rosina
Bøthners i kirken ( jf. f.eks. de to epitafier over Sidsel
Knudsdatter (†1648) i Nyborg Kirke (s. 1062 og
1105)). Jf. også Kiilsgaard II, 286.
307
HofmFund VI, 208.
308
»… betalt Nicolay beusk maller 1 Regning for
Mad(am) Sal(ig) Anne Rosines Epitaphium samt
Sal(ig) Claus Bertelsens at reneuere, der af Kalckning
blev maculered«. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
309
LAFyn. Rudkøbing byfoged. Auktionsprot. 1829-49.
310
Således beskrevet af sognepræst Niels Gjødesen
med tilføjelsen ‘og Gud ved det var meget imod min
vilje’; LAFyn. Rudkøbing Sogn. Kirkebog 1686-1814; jf.
også Rasmussen 188.
311
Kiilsgaard II, 289.
312
Kiilsgaard II, 291 f.
313
Sammen med den lå et brudstykke af endnu en
gravsten, der dog ikke er beskrevet nærmere. NM. Indb.
ved J. B. Løffler 1875/76.
314
Samme år var hans hustru blevet begravet på kirkegården, og der var betalt for ‘en ligsten at åbne’. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
315
Kiilsgaard II, 114.
316
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.:
HofmFund VI, 218.
317
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Emneordn. sager. Ingeborg Marie Brandt var anden gang gift med møntmester Christen Wincken i København, jf. Kiilsgaard
II, 105. 1737 donerede Oluf Borch Lund 100 rdlr. til
kirken, hvoraf renten skulle anvendes til vedligeholdelse af hans halvpart af begravelsen; HofmFund VI,
221.
318
Datoerne angiver begravelsesdagen og er anført
efter Kiilsgaard II-III samt oplysninger i kirkens regnskaber.
319
Sidsel Lauridsdatter blev i første omgang begravet i
kirken, men liget blev siden flyttet til kapellet; LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
320
I det følgende beskrives kun de to murede grave.
For jordfæstebegravelserne henvises til en, dog ikke
fuldstændig, liste over begravede i kirken i Kiilsgaard II,
189 f., samt til oplysninger i kirkens regnskaber.
321
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Kiilsgaard II, 290.
322
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Sidstnævnte var også kordegn og fik gratis begravelse pga.
sin ‘lange tjeneste og (…) flid og troskab i hvervet’.
323
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Christopher Friederichsen var forfatter til de to indberetninger om kirken
1720 og 1742, jf. note 94.
324
KB. Kallske saml 377. 4º; Rasmussen 78.
325
Kiilsgaard II, 255.
326
Kiilsgaard II, 254 f.
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327

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Indk. breve; Stiftsøvr.
ark. Rgsk. Ægteparret havde allerede 1746 testamenteret 100 rdlr. til kirken til erhvervelse af et gravsted,
hvorpå der skulle lægges en sten, og vedligeholdelse af
samme; jf. HofmFund VI, 223.
328
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Jørgensen 87. Jf. også
KB. Kallske saml 377. 4º, hvor yderligere udstyr, f.eks. i
form af harnisk eller sabel, antydes: ‘Hans fane og hvad
dertil hører hænger over hans grav oppe i koret’ ( jf.
f.eks. *genstande, der hang i Odense Vor Frue Kirke
i tilknytning til et epitafium over løjtnant von Køker
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(†1721) (DK Odense 1143)). Fanen er formentlig identisk med et »Epitaphium« over generalmajor Samsøe,
der kun kendes fra omtale i DaAtlas VI, 830.
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Kiilsgaard II, 110.
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LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Samme havde 1703/04 købt en gravsten fra kirkegården, uvist til hvilken brug.
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1749 donerede Mogens Hansens efterkommere
100 rdlr. til kirken til vedligeholdelse af hans begravelse, jf. HofmFund VI, 223; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
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Kiilsgaard II, 108 f.
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RUDKØBING CHURCH
Historical introduction. The town seems to have
originated as a trading place in the 1100s and
may have attained the status of a market borough
in the first half of the 1200s. Its municipal charter
was confirmed in 1287, 1296 and 1355 – not
by the Danish King but by the Schleswig Dukes.
For on the death of King Valdemar the Victorious in 1241 his son Abel inherited Langeland
along with the Duchy of Schleswig, and the island remained in Abel’s family from then until
1358. Rudkøbing was struck by devastating fires
in 1580 and 1610, and after a few years of relative
prosperity came wars and occupations, particularly harsh in the case of the Swedish War when
Karl Gustav landed in 1658.
Until 1812 the church was surrounded by a
†churchyard, whose size corresponded approximately to that of the present church square.
BUILDING
Overview. The church (fig. 18) is a Romanesque
/ Late Romanesque building of brick with
chancel and nave in one. The western part of
this building, the actual nave, contains the remains of an older (†)church of fieldstone, probably
from the last part of the 1100s. The †chancel of
the fieldstone church was demolished in connection with the rebuilding of the church as
the present long nave building in the middle of
the 1200s. This rebuilding was begun in the east
with a new, wide chancel with masonry vaults.
At the same time a sacristy was built into the
north side of the chancel. This was followed by
the rebuilding of the western part of the church,
where the walls were built in brick from about
2 m above the ground. This part of the church
was never vaulted, but stood with a flat wooden
ceiling which was replaced in 1696 by a barrel
vault in wood.
To the north side of the church a transept was
added around 1500, and above the northwestern

arm of the transept a tower was built in 1621
with a Renaissance spire. A Late Medieval †porch
on the south side of the nave was demolished in
1837 when the main entrance was placed at the
west end of the church. In front of the south side
of the chancel there was another †extension of
unknown age (see below). Between the sacristy
and transept there was a small †sepulchral chapel
in the 1700s.
Today the church appears in its main features in
the form given to it in an extensive restoration of
1895-97, headed by the architect Hector Estrup.
The latest major repairs were done in 1956 by
the architect Marinus Andersen.
The Late Romanesque brick church (fig. 13) which
forms the core of the building was built, as mentioned, from east to west. In the chancel section
preparations were made for the two vaults with
vault toothings, which can still be seen in the roof
interior, and other toothings show that the sacristy
too was planned from the beginning (figs. 23-24).
The finest ornament of the chancel section is the
east gable with its triple window and gable recesses (fig. 21). In front of the bricked-up †priest’s
door in the south a small †extension was built
later which perhaps served – as is known from
Germany – as the priest’s ‘porch’. In the interior
of the chancel there are a total of six wall niches,
the largest of which, in the south wall, may have
been used as a kind of seat. The nave, which was
rebuilt in brick shortly afterwards, has – like the
chancel – round-arched, bevelled †windows, further characterized by double rabbeting both outside and inside (fig. 27).The roof gable in the west
is decorated with two horizontal stepped friezes.
Architectural background. The nave form of the
brick church, which became a common church
type in the later Middle Ages, is rare in the Danish church-building of the 1200s. The closest
parallels are the town churches of Skælskør and
Vejle. In Rudkøbing, during the successive stages
of rebuilding, a variety of stylistic features were
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used, presumably because each of the succession
of master-builders came from the outside with
his own background.The finely arranged chancel
gable shows an affinity with among other buildings the Church of Our Lady in Odense; and the
double-rabbeted windows are also known from
the chancel in the Skt. Nikolaj Church in Svendborg. The motifs were probably borrowed from
close-lying northern Germany, where building
in brick was thriving in those days.
Dating. The transformation of the church into
a nave church must have been begun c. 122550, since the window group in the chancel gable cannot be much older than 1225. The nave,
which as mentioned was also given round-arched
windows, was probably finished shortly after the
middle of the 1200s.
Additions to the Romanesque church. The Late
Medieval transept on the north side of the church
was originally covered by two †vaults which were
taken down in connection with the erection of
the tower in 1621.The Renaissance tower is topped
by a tall spire that rises above four curving gables.
The tower has a total of four floors, and the bells
are hung in the actual loft behind the four gables.
Until 1780 the curving gable crests were decorated with masonry †pinnacles. The tower bears
resemblances to the slightly older church towers
in Horne and Ringe, both on Funen.
Maintenance and restorations. In a refurbishing
of the church in 1837 by the young architect
N. S. Nebelong the †porch was torn down and
eight large, segmentally arched windows with
frames of cast iron were installed. Nebelong, like
his mentor G. F. Hetsch, worked without any interest in the medieval construction history and
‘style’ of the church. His signature addition was a
neo-Gothic †portal in the west which gave the
church a clear central axis.
In the restoration of 1895-97 the architect Hector Estrup tried on the other hand to restore to
the church some of its original Romanesque appearance. The triple window in the chancel gable, which had been bricked up, was reopened
and furnished with stained glass after designs by
the architect.The two windows of the chancel in
the south were recreated in conformity with the

Romanesque window in the north. Nebelong’s
†portal was replaced by a new round-arched portal, which was a copy of the brick portal in the
north transept of Ringsted Church. Large areas
of the outside facades were rebuilt with new
bricks in medieval formats. Inside, the vaults were
renewed in the chancel, and the ‘chancel arch’
between chancel and nave was built up again.
The walls were cleaned of plaster and whitewash,
after which the church interior appeared in red
brick (cf. fig. 88).
Two generations later, however, many people
perceived the interior of the church with its bare
brickwork as dark and gloomy, and in the restoration of 1956, headed by the architect Marinus
Andersen, the walls were whitewashed again, directly on the bricks.
†Ceiling paintings. The barrel vault in the nave
was supplied when it was set up in 1696 with
King Christian V’s monogram and the name of
the town recorder. The painter, according to the
preserved vouchers, was a “Monsieur Steen Winkell”, presumably a member of the well known
Dutch artist family Steenwinckel, who worked
in Denmark in the 15-1600s.
Wall paintings. Two Late Medieval consecration
crosses in the chancel were uncovered in 1895. At
the same time there emerged on the north wall
fragments of a †figure painting from c. 1500 (fig.
43). All that was preserved was two sacred figures
with haloes, and the paintings disappeared again
during the subsequent restoration.
FURNISHINGS
Besides the foot from the Romanesque *(†)font
(in the Langeland Museum), the oldest preserved
furnishings of the church comprise only objects
from the later part of the Middle Ages. This is
the case with a bell that can be dated to the time
around 1400, and the chancel arch crucifix from c.
1530. The baptismal dish was made around 1550,
while a set of altar candlesticks was donated in 1585
by the Lord Lieutenant Laurids Brockenhuus.
In the first half of the 1600s there were several
important new acquisitions. In 1608 the church
paid for a pulpit, in 1611 Mayor Niels Nielsen
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and his wife Anne Panck donated a †chancel
screen; in 1612 Christen Nielsen and his heirs donated a large *(†)altarpiece, and on Christmas Eve
1623 Mayor Peder Thomassen and his wife Anne
Mortensdatter donated a chandelier with 16 arms,
which was hung up in or near the chancel. Both
the nave and the transept were furnished with
†pews, as were the two †galleries which had been
built along the north wall of the transept and the
west wall of the nave. On the latter the †organ
also stood; it was mentioned earliest in 1634. In
1662 a †tower clock is mentioned.
In the second half of the 1600s the church
received a number of gifts in the form of altar
plate and textiles. In 1691 Cathrine, widow of
the alderman Niss Feddersen, donated an eightarmed chandelier, which was hung in the transept.
In 1682 and 1693 new †bells were acquired, the
second of which was cast by the bell-founder Albert Benning from an older bell.
In 1704 the steward Rasmus Pedersen and his
wife Anna Hendrichsdatter paid for the erection
of a †gallery along the south wall of the nave. In
1717 an †organ was acquired, partly funded by the
above-mentioned Rasmus Pedersen and the town
recorder Christopher Friederichsen, and in 1729
Maria Elisabeth Kjeldsen, widow of the churchwarden Laurids Kjeldsen, donated a chandelier
which was hung at the western end. In 1741/42
two older bells were recast into a new †bell, which
was however recast again in 1778, and in 1783
a new *(†)tower clock was acquired, made by the
clockmaker Claus Fabricius in Ærøskøbing.
In the years 1780-92 all the pews, the chancel
screen and the organ loft were renewed in Louis
Seize style; the southern gallery was taken down,
and a new †organ was procured. The modernization was completed in 1792 with a complete
repainting of the furnishings in various stone colours and marblings as well as new paintings on
the altarpiece and pulpit.
The restoration of 1837 by N. S. Nebelong
again brought important changes in the furnishings: an †altar rail of slender brass balusters
and new †closed officiants’ pews, and the chancel
screen was replaced with a low †chancel rail. The
incumbent Hans Peter Egede Lund donated a

font of artificial stone to the church, and Prince
Christian Frederik donated an (†)altar painting by
Heinrich Eddelien. The pews were rebuilt, and a
new †gallery was set up in the transept. In 1844
the †organ loft was replaced by a smaller one,
which was however expanded again in 1864 in
connection with the acquisition of an †organ.
In Hector Estrup’s restoration of 1895-97 the
chancel was refurbished again; the altarpiece, the
officiants’ pews, the altar rail and chancel rail
were removed. A new (†)altar rail was followed
in 1904 by the present altar area in neo-Romanesque style, both after designs by the architect. In
1932 a new †organ was procured.
In the restoration in the 1950s by Marinus
Andersen the altar decorations were coated
with gold, and the chancel was furnished with a
new altar rail designed by the architect, as well as
loose chairs. The pews were painted and their gables were decorated with inscriptions, including
a list of incumbents. In 1979 the present organ
was acquired.
The colour scheme was established by a restoration in the 1950s and a refurbishing in 2004.
In the chancel this comprises the natural, warm
nuances of wood and leather as well as the gold
coating of the altar decoration; in the nave and
the transept various shades of grey, contrasting
with the decoration of the pews with light blue,
red and gold, as well as the re-created polychroming of the pulpit.
Older colour schemes are only known to a limited extent. In 1792 the furnishings were painted
with various marblings as well as pearl and stone
colours, supplemented with gilt inscriptions on
the altarpiece, glazes on the pulpit and ‘delicate
colours’ on the organ and organ gallery.
DESCRIPTION. In the following the most important furnishings are described in the same order as in the Danish text and with references to
the figures in brackets.
The altar (figs. 46-47), from 1904, was designed
by Hector Estrup and carved by the sculptor
Niels Hansen, Copenhagen, in neo-Romanesque
style. It consists of a Communion table panel, a
retable and a crucifix.
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An *(†)altarpiece (fig. 48) from 1612, donated by Christen Nielsen and his heirs, is in the
Langeland Museum. The large Renaissance altarpiece is decorated with paintings of the Fall
and Christ on the Cross (fig. 49) as well as the
Four Evangelists (figs. 50-51). An (†)altar painting
(fig. 52), signed by Heinrich Eddelien in 1838
and donated by Prince Christian Frederik (later Christian VIII), the Governor of Funen and
Langeland, with Christ at Emmaus as its subject,
was installed in 1839 in the large panel of the
altarpiece. It now hangs in the transept.
The altar chalice (fig. 54) is from 1689 and was
donated by Mayor Mogens Hansen. On the
footplate there is an unidentified master’s mark
and the town mark for Itzehoe in Holstein. The
bowl was renewed in 1833 using the silver from a
†Communion set for the sick. The wafer box (fig.
56), from 1695, is attributed to the goldsmith Ove
Mortensen in Svendborg and was donated by the
churchwarden Sten Jensen and his wife Karen
Jacobsdatter. A Communion set for the sick (fig. 57)
was made in 1841 by the goldsmith Hans Jørgen
Thrane, Rudkøbing, of the silver from an older
†predecessor; another three Communion sets for
the sick (figs. 58-60) come from the period 18581920. The altar jug from 1751 (fig. 61) was made
by the goldsmith Abraham Hyphoff, Rudkøbing,
of the silver from an †altar set and an †altar jug.
One of the sets of altar candlesticks (fig. 63) was
donated in 1585 by the Lord Lieutenant Laurids
Brockenhuus, the other one (fig. 64) was supplied in 1850 by the court brazier Herlov Dalhoff, Copenhagen.
A *chasuble from 1771 (fig. 66), sewn by Sofia
Kalf, in bright red velvet with a cross on the back
of gold braid, is in the Langeland Museum.
The altar rail (cf. fig. 1) from 1955 was designed
by Marinus Andersen. It consists of flat bars of
steel beneath a handrail of oak.
The present font from 1968 (cf. fig. 1), of grey
granite, was made by the sculptor Ulf Rasmussen,
Frederikssund. A font (fig. 70), of artificial stone
was donated in 1837 by the former incumbent
and county dean Hans Peter Egede Lund. It was
made at the brickworks Rendbjerg Teglværk at
Flensburg Fjord as an almost identical copy of an
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alabaster font from 1807 in Augustenborg Church
(DK SJyll 2166). It is stored in the sacristy.
The foot of a Romanesque *(†)font (fig. 72), of
Gotlandish limestone, is in the Langeland Museum. It was found beneath the church floor in
1856.
The baptismal dish (fig. 71) is from c. 1550, and
is of southern German origin. It is brass and has
a representation of the Annunciation at the bottom, surrounded by a scroll with a minuscule inscription.
The chancel arch crucifix (fig. 73) is from c. 1530;
the cross staff is secondary. The crucifix hangs on
the south wall.
The pulpit (figs. 74-76), in High Renaissance
style, was acquired in 1608 and ornamented in
1613. It consists of a body with rediscovered
original paintings of scenes from the Passion, a
curving undercanopy and an octagonal canopy.
The steps are from the 1950s.
The pews (cf. figs. figs. 44, 83 and 85) are from
1780-81 and were probably made by the cabinetmaker Jesper Clausen Bossel, Odense. The
gables have moulding-framed panelling with a
painted inscription from 1958: in the nave hymn
verses, in the transept the names of the priests
since 1476, thus forming a list of incumbents.
The door wings are from the restoration of 189597. They were designed by Hector Estrup and
executed by the cabinetmaker J. Winther. The latticework door inside the western entrance (fig. 82)
was made by the cabinetmaker Birkemose in 1854.
The gallery in the north wall of the transept (cf.
fig. 83) was furnished in connection with the restoration of 1895-97. It is accessed from the tower.
The organ (fig. 86) is from 1979 and was built
by the firm Fyns Orgelbyggeri. It has 19 stops,
two manuals and a pedal. The organ casing from
1789 was re-used from an †organ, while the organ
loft was set up in 1844 and expanded in 1864.
Chandeliers. The oldest and largest chandelier
is from 1623 and was donated by Mayor Peder
Thomassen and his wife Anne Mortensdatter
(fig. 89). It hangs in the nave facing the opening to the transept. An eight-armed chandelier
with scallop-shaped candle bowls (fig. 90), which
hangs in the transept, is probably identical to the
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chandelier which Alderman Niss Feddersen’s
widow, Cathrine, gave the church in 1691. The
chandelier in the chancel (cf. fig. 1) was donated in 1729 by Maria Elisabeth Kjeldsen, widow
of the churchwarden Laurids Kjeldsen, and the
couple’s children, while the chandelier in the
western end of the nave was acquired in 1862.
The church has two church ships, both donated
by seamen. The Kronprins Frederik, a navy frigate
with 18 guns on each side (fig. 92), was hung up
in 1795; the Frederik, a navy frigate with 14 guns
on each side and a mermaid as figurehead (fig.
93), was hung up in 1811.
A *(†)tower clock (fig. 94) was made in 1783 by
the clockmaker Claus Fabricius in Ærøskøbing.
It is now in the Langeland Museum. In the tower
stands a (†)tower clock from 1945, made by Frithjof Bertram-Larsen, Copenhagen. The clock face
(fig. 95, cf. also fig. 7), 1896, was designed by
Hector Estrup.
Bells.The church has three bells.The oldest, the
‘Storm Bell’ from c. 1400 (fig. 96), was founded
by “Olug Jurgensun”. It has a minuscule inscription as well as imprints of the founder’s seal.
The ‘Ten Bell’ (fig. 97) was founded in 1778 by
Michael Carl Troschell, Copenhagen, while the
‘Twelve Bell’ (fig. 98) was founded in 1863 by
the firm Gamst og Lunds efterfølgere in the same
place. Both were recast from older †bells.
The carillon with 16 bells was cast by the firm
Petit & Fritsen, Holland, in 1988.

SEPULCHRAL MONUMENTS
The church has only two sepulchral tablets (figs.
101-102), which can be dated to 1633 and c.
1706. A further *sepulchral tablet, from c. 1625 (fig.
100), is in the Langeland Museum. No tombstones are preserved.
From written sources we know of seven †sepulchral tablets from the 16-1700s as well as a number
of †tombstones and †churchyard monuments.The lost
sepulchral tablets were sold at auction in 1791
and 1837, while reverted tombstones were regularly taken up from the church floor or brought
in from the churchyard and placed in the †porch,
where interested citizens could buy them, furnish them with new inscriptions and use them
for their own burial places. Before the restoration
of 1837 the tombstones from both the church
and the old churchyard were removed and sold.
In 1707 the town recorder Claus Berthelsen and
his son-in-law, the steward Rasmus Pedersen, built
a †sepulchral chapel on the north side of the chancel.
In 1808 the coffins were buried in the churchyard,
and in 1815 the chapel was demolished.
†Burials. The church only seems to have had
two masonry tombs, both established in the
1700s, one in the chancel and the other at the
western end of the nave. To these we can add
a number of inhumation graves that were distributed all over the church and the †porch. The
graves were filled in in the years around 1800.
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Fig. 1. Kapellet set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The chapel seen from the south west.

Skt. Bendts kapel
romersk katolsk
Kapellet er 1925 indrettet i et ældre hus, Brogade
14, som året forinden var erhvervet af pastor Peter
Schindler. Tegningerne til ombygningen blev leveret
af arkitekt Frits Jørgensen, Svendborg, mens indretningen med inventar, glasmalerier og kalkmalerier i
hovedsagen skyldes billedhuggeren Chresten Skikkild
(1885-1927) og dennes elever, maleren Birgitte West
(1901-79) og billedhuggeren Aksel Theilmann (190585). Frits Jørgensens tegninger er dateret august 1924,
og kirken blev indviet søndag den 12. juli 1925.1

Historisk indledning. Det lille kapel nær Gåsetorvet blev til på initiativ af Peter Schindler, som

Danmarks Kirker, Svendborg

1923-28 var præst for den katolske menighed på
Langeland. Peter Schindler (1892-1967), senere
landskendt som præst og forfatter, konverterede
til katolicismen 1914 og var fra 1921 kapellan ved
Skt. Knuds Kirke i Svendborg (s. 487 f.), hvorfra
katolikkerne på Langeland blev betjent.
Om den langelandske menighed og dens kirke
fortæller han i sine Livserindringer II, 1951, i et
frodigt og medrivende sprog. Bogen er omtrent
eneste kilde til indretningen af det bemærkelsesværdige kapel bortset fra en lille folder af sogne-
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Fig. 2. Kapellet set fra nordøst, fra Kirkestræde, med klokkestablen i forgrunden. Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
The chapel seen from the north east, from Kirkestræde, with the bell frame in the foreground.

præst N. R. M. Oppermann, Sanct Bendts Kapel,
1950, som senest er genoptrykt år 2000.2
Ved Schindlers ankomst 1923 var der på Langeland et lille hundrede katolikker, som næsten
alle var polakker. De var kommet dertil som sæsonarbejdere i sukkerroerne og var blevet i landet.

Messe blev holdt en eller to gange om måneden
i et ‘kroværelse’ i Rudkøbing.3 Den unge præst
kunne ikke regne med støtte fra den katolske
mission i Danmark, og skulle der bygges en kirke,
måtte det ske med støtte i udlandet, hvortil han
fik en biskoppelig tilladelse. Til gengæld havde

Fig. 3. Kapellet i husrækken mod Brogade. Tegnet af arkitektfirmaet Povl Erik Hansen 1983. I Langeland Kommune. – The chapel in the row of houses towards Brogade.

Skt. Bendts kapel
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Fig. 4. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.

han frie hænder og kunne bygge og indrette, som
han ville. Efter en friluftsgudstjeneste på Gåsetorvet erhvervede han (1924) de to små ejendomme,
Gåsetorvet 1 og Brogade 14. Herpå kontaktede
han ‘en ypperlig arkitekt fra Svendborg’ (Frits
Jørgensen), for hvem han med egne ord holdt en
times foredrag om et ‘katolsk kirkehus’ ideologi’,
og fik ham til at lave en foreløbig tegning efter
Schindlers egne rids.4
1924 var Schindler en kort tid afløser i Esbjerg,
hvor man netop havde fuldført skolen med det
nu forsvundne †kapel (DK Ribe 1014). †Indretningen var overladt til billedhuggeren Chresten Skikkild, som havde inddraget sine elever,
maleren Birgitte West og billedhuggeren Aksel
Theilmann. Selv kalder Schindler opholdet i Esbjerg for ‘et providentielt intermezzo’, fordi han
dér lærte at forstå betydningen af at lade én mand
stå for bygning og udsmykning, så alt blev ‘en-

keltheder i en vel gennemtænkt helhed, en fast
plan’. Og dertil at give kirken et præg, så den
var ‘lige så dansk som katolsk’ og helt hvilede på
den katolske kirkes egen tradition og forskrifter.
Skikkild og Schindler tilbragte nogle dage sammen, hvor de drøftede byggeplanen i Rudkøbing.
Skikkild godkendte de foreliggende tegninger og
fik kopier, så de tre ‘danske og katolske’ kunstnere
kunne lave udkast til hver sin del under Skikkilds
ledelse.
Finansieringen blev tilvejebragt ved en indsamlingsrejse i Belgien, som valgtes, fordi den nye
katolske biskop i Danmark kom derfra, og fordi
forfatteren Johannes Jørgensen en tid befandt sig
der.5 Af indenlandske gaver, bortset fra alterkalken, som Johannes Jørgensen skænkede (se ndf.),
modtog Schindler kun penge til klokkestabel og
klokke, der blev givet af direktør Anton Pedersen,
ejer af Wiwels restaurant, København.
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Fig. 5. Forslag til indretning af kapellet ved Frits Jørgensen 1924. Plan, sydfacade og tværsnit mod vest og øst. 1:150.
Tryk af tegning i Langeland Kommune. – Proposal for furnishings of the chapel by Frits Jørgensen, 1924. Plan, south facade
and cross-section towards west and east.

Kirke og præstebolig var ejet af pastor Peter
Schindler 1924-27 og herefter af Skt. Anskarius
Stiftelse. De to ejendomme blev 1971 overtaget
af Rudkøbing Kommune.
Omgivelser. Kirken og den tidligere katolske præstebolig og dennes lille gård udfylder den snævre
plads mellem Brogade i syd, Gåsetorvet i vest og
Kirkestræde i nord. Gårdsrummet, eller haven,
omgives mod Kirkestræde af en lav, hvidtet og
teglhængt mur og mod naboejendommen i øst
af en høj brandmur, som helt afskærmer kirken.
I flugt med Kirkestræde er 1925 samtidig med

kirken rejst en fritstående klokkestabel (fig. 2), som
er tegnet af arkitekt Frits Jørgensen. Det lille tårn,
der har indgang fra gården, er i tre etager, hvoraf
de to nedre er muret og hvidtet, mens klokkestokværket herover er en åben, tømret stol, sortbejdset og dækket af et teglhængt sadeltag.
Den tidligere præstebolig mod Gåsetorvet, der
fik sit nuværende udseende 1802, er af bindingsværk i to stokværk, sortmalet og med gule tavl.
Huset er renoveret 1983-85 og indrettet til boliger.6 På hjørnet mod Brogade er indsat et relief, Den gode hyrde, skåret i teaktræ af Aksel
Theilmann 1926.

Skt. Bendts kapel
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Fig. 6. Forslag til indretning af kapellet ved Frits Jørgensen 1924. Længdesnit set mod nord samt detaljer. 1:150.
Tryk af tegning i Langeland Kommune. – Proposal for furnishings of the chapel by Frits Jørgensen, 1924. Longitudinal
section looking north and details.

bygning
Kapellet (fig. 1) er som sagt indrettet i et ældre hus, der indgår i husrækken langs Brogades
nordside og kun skiller sig ud ved en ottesidet,
zinkklædt tagrytter på rygningen.7 Det er en lav,
grundmuret bygning i fem fag med svejfet, teglhængt tag og en lille tresidet udbygning af bindingsværk på det skrå, nordvestre hjørne mod
gården. Den pudsede, rødmalede sydfacade har
sortmalet sokkel og profileret, hvidmalet gesims.
På gårdsiden i nord er muren hvidmalet over en
stænkpudset og sort sokkel.

Dør og vinduer. Der er adgang fra gaden østligst
gennem en rundbuet dør flankeret af spinkle,
hvidmalede kvartsøjler. Rummet får lys fra fire
rundbuede tvillingvinduer i syd forbundet af
små søjler med terningkapitæl; sålbænkene er af
klinker. De tilsvarende åbninger i nord er uden
midtsøjle og udgør tre tvillingvinduer og et enkelt vindue. Lyset dæmpes af glasmosaikker i syd
og glasmalerier i nord (se ndf.).
Ved indretningen har man ved at fjerne skillevægge og loftsbjælker skabt en lille ‘basilika’,
den mindst tænkelige, med hovedalter i vest af
hensyn til den nærliggende præstebolig. Den tre-
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Fig. 7-8. Glasmosaikker i sydsidens vinduer. 7. Udført efter tegning af Birgitte West (nr. 6 og 5, s. 1499). Jesu opstandelse og Jesu dåb. 8. Udført efter tegning af Chresten Skikkild (nr. 4 og 3, s. 1498-99). Jesu fødsel og Bebudelsen.
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Stained glass in the windows of the south side. 7. Executed after a design by Birgitte West.
The Resurrection and the Baptism of Christ. 8. Executed after a design by Chresten Skikkild. Nativity and Annunciation.

delte plan med et ‘hovedskib’ og to ‘sideskibe’ er
opnået ved en deling på langs af det træklædte
tøndehvælv, som hviler på fire spinkle, firkantede
piller (se snit, fig. 5). I hjørnerne er afskildret fire
små rum (ca. 2×2 m): entré i sydøst, dåbskapel
i nordøst, skriftestol og gennemgang til præsteværelse i nordvest, og orgelrum med opgang til
prædikestolen i sydvest.
Der er trægulv i hele kapellet undtagen i entréen og dåbskapellet, som har kvadratiske fliser.
Alterpodiet i vest er hævet tre trin. I ‘sideskibenes’ vestvægge er der rundbuede åbninger ind
til prædikestolen i syd og til skriftestolen i nord.
Øverst i ‘korets’ flankemure er der små cirkelvinduer med malet glas, som dog kun giver plads til
elektrisk lys.
Det komprimerede rum opfattes bedst som
et lille kunstskrin, hvor alt, arkitektur, glas- og
vægmaleri og inventar, mødes i en højere enhed,
og hvor farverne spiller en afgørende rolle. Bunden i freskerne (se ndf.) er en lys ultramarin, og
svarende til stoleværkets rødbrune farve er der
røde kalkmalede rammer omkring vinduer og
døre. Væggene er hvidkalkede, og loftet, der er

af fyrrebrædder, er brunbejdset. De fire bærende
piller af træ, der markerer birummenes hjørner
mod hovedskibet, er malet grønne og kantet med
sorte lister, og sort er også brugt på lister langs
gulvet og det hvælvede loft.
glasmalerier
Glasmalerierne fordeler sig med seks bibelske figurscener i syd, der er udført som mosaikker, og
seks malede passionssymboler i nord. Sydsidens
første fire (nr. 1-4) er tegnet af Chresten Skikkild,
mens de øvrige (nr. 5-12, mosaikker og malerier) er udført af Birgitte West. Hertil kommer to
belgiske malerier i orgelrummet. Glasruderne er
skåret og monteret i bly af glarmester B. Moses,
Rudkøbing.8 De små rundbuede vinduer måler
85×32 cm.
I syd ses fra vest (alteret) mod øst: 1) (Fig. 9),
Nadveren med 12 apostle, hvoraf én er uden glorie. 2) (Fig. 9), Korsfæstelsen med to sidefigurer
og romerske soldater, der spiller terninger. Et
»INRI« over korset skal læses udefra. 3) (Fig. 8),
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Fig. 9. Glasmosaikker i sydsidens vinduer, udført efter tegning af Chresten Skikkild (2 og 1, s. 1498).
Korsfæstelsen og Nadveren. Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Stained glass mosaics in the windows of the south
side, executed after a design by Chresten Skikkild. Crucifixion
and Last Supper.
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der er gengivet som et stort træ med stiliserede
blade og druer. Baggrunden er en lys ultramarin,
malet med lette, synlige strøg. Nederst på stammen er en latinsk indskrift med versaler: »Sis Birgittæ vita/ qvia te pinxit ita« (Gid du må være livet for Birgitte, fordi hun har malet dig således).9
2-5) (Fig. 14, jf. 4 og 15). Øverst på ‘sideskibenes’ krumme endevægge er malet de fire evangelistsymboler, i nord Mattæus og Markus, i syd
Lukas og Johannes. Væsnerne, der har glorie, gør
front mod rummets midtakse. De holder hver en
opslået bog med græsk skrift, der (bortset fra Lukas) i let tillempet form gengiver indledningsordene i de respektive evangelier (i dansk oversættelse): (Mattæus) ‘Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn’; (Markus) ‘Begyndelsen på evangeliet om
Jesus Kristus’; (Lukas) ‘I de dage, da Herodes var
konge over Judæa’ (Luk. 1,5); (Johannes) ‘I begyndelsen var Ordet, og Ordet var Gud’.10 Billedernes
baggrund er den samme lyse blå som i nr. 1.
6) (Jf. fig. 12), Den fortabte søns hjemkomst,
på væggen mellem korrummet og skriftestolen.
Faderen bøjer sig favnende over den spinkle,

Bebudelsen. 4) (Fig. 8), Jesu fødsel. 5) (Fig. 7), Jesu
dåb i Jordanfloden med helligåndsduen. 6) (Fig.
7), Jesu opstandelse med en engel med skriftbånd
og to forfærdede, romerske soldater.
De malede passionssymboler i nord er fra vest
mod øst: 7) Skriftbånd med »INRI«. 8) Hammer
og tre nagler. 9) Marterpæl og svøbe. 10) Jesu
kjortel, spyd, isop-stængel og tre terninger. 1112) (Fig. 7), Peters hane og Jesu tornekrans.
De to glasmalerier i orgelrummets vinduer,
der viser dels en gejstlig, dels en ridder, skal efter
det oplyste være gaver, som er skænket kirken fra
Flandern.
Kalkmalerier
Kalkmalerierne (nr. 1-9), hvoraf nogle har detaljer
i stuk, er udført af Birgitte West (jf. nr. 1). De beskrives fra vest mod øst.
1) (Fig. 11), Jesus som det sande vintræ, på væggen over alteret. Frelseren, med forgyldt glorie af
stuk, står frontalt foran en mandorla og ‘vintræet’,

Fig. 10. Malede passionssymboler i nordsidens vinduer,
udført af Birgitte West (nr. 11-12, s. 1499). Peters hane
og Jesu tornekrans. Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Stained glass symbols of the Passion in the windows of the
north side, executed by Birgitte West. Peter’s Cockerel and the
Crown of Thorns.
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Fig. 11. Jesus som det sande vintræ. Kalkmaleri over alteret af Birgitte West 1925 (nr. 1, s. 1499). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Jesus as the True Vine.Wall painting above the altar by Birgitte West, 1925.

knælende søn. Billedet er udført med en lys brun
farve og er modsat de øvrige uden indramning.
7) (Fig. 14), Michael Sjælevejer, på søndre sideskibs østre endevæg. Ærkeenglen, stående frontal
og med udslåede vinger, gør med højre, hævede
hånd en manende gestus og holder i sin venstre
en lille vægt med djævel og ‘menneskesjæl’.
8) (Fig. 12), Skt. Josef som kirkens beskytter,
over indgangsdøren fra entréen. Josef er set fra siden, idet han gør front mod kirkens alter. Foran
ham ses hans attributter, tømrerredskaberne. Højre hånd holder han beskyttende over Peterskirken
i Rom, anbragt på en klippe; i venstre hånd løfter
Fig. 12. Skt. Josef som kirkens beskytter med en model
af kapellet. Kalkmaleri af Birgitte West 1925 (nr. 8, s.
1500). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – St. Joseph as protector of the church with a model of the chapel.Wall painting
by Birgitte West, 1925.
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han en lille model af kapellet i Rudkøbing op
imod Herrens velsignende fingre. Over Peterskirken er en gul, femtakket stjerne på den samme blå
baggrund, som er brugt i de øvrige billeder.
9) (Fig. 13), Helligåndsdue i strålekrans, over
indgangsdøren til dåbskapellet. Duens glorie og
solens gyldne stråler er af stuk. Duen henviser til
Jesu dåb i Jordan (Matt. 3,16).
Kalkmalet er også tre røde indskrifter på væggene (med versaler). Over indgangsdøren fra entréen til kirken læses: »Gak til din Herres glæde«,
i orgelrummet ved opgangen til prædikestolen:
»Vi ønske at se Jesum«, og i skrifterummet: »Gud
er kærlighed«.
Kalkmalerierne, der er udført al fresco, blev restaureret 2012 ved konserveringstekniker Martin
Bernsted.11
Kapellets kunstneriske forudsætninger. Det bemærkelses
værdige kirkerum er danske konvertitters værk. Johannes Jørgensen blev katolik 1896, Peter Schindler og
Chresten Skikkild begge 1914. Når det gælder kapellets indretning, kan det være svært at gøre boet op
mellem de involverede partnere. Initiativtager og
bygherre er som nævnt Peter Schindler, der stillede
opgaven: at indrette et kapel, men hvis egne rids (jf.
ovf.) ikke var meget bevendt. Frits Jørgensen, der tegnede den lille ‘basilika’ med tredelt tøndehvælv, havde
som arkitekt Carl Petersens medhjælper ved opførelsen af Faaborg Museum 1912-15 lært at udnytte den

Fig. 13. Helligåndsdue i strålekrans. Kalkmaleri til dels
på stuk, af Birgitte West 1925 (nr. 9, s. 1501). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Dove of the Holy Spirit in refulgence.
Wall painting partly on stucco, by Birgitte West 1925.

Fig. 14. Michael Sjælevejer og herover Lukas-oksen.
Kalkmaleri af Birgitte West 1925 (nr. 7, s. 1500). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – St. Michael Weigher of Souls
and, above, the Ox of St. Luke. Wall painting by Birgitte
West, 1925.
begrænsede plads, der var til rådighed. Faaborg Museums interiører er præget af den samme farverigdom,
som findes i kapellet i Rudkøbing og her mest udtalt
i Birgitte Wests kalkmalerier. Ifølge Schindler har det
kunstneriske ansvar helt overvejende været overladt til
Chresten Skikkild, men i et samarbejde med hans dengang meget unge, katolske elever, Birgitte West (født
1901) og Axel Theilmann (født 1905).12
Chresten Skikkild, der som ung havde mødt middelalderkunsten hos benediktinerne i Frankrig, har
selv fremhævet den specifikt liturgiske kunst som en
dualistisk kunstart, der krævede ro og klarhed og skulle
være todimensional og frontal. Birgitte Wests kalkmalerier er holdt i et sådant naturalistisk formsprog, der
er ligeligt inspireret af tidlig norditaliensk kunst og
Joakim Skovgaards arbejder.13 I fresken på altervæggen (jf. ovf.) har hun med sin signatur og ‘dedikation’
utvetydigt selv vedkendt sig arven efter den store italienske 1300-tals maler, Duccio di Buoninsegna. Det,
der gør kapellet i Rudkøbing til noget særligt, er dog
den højere enhed, hvori alt, arkitektur og udsmykning, mødes, og hvorved kirkerummet er blevet et
‘Gesamtkunstwerk’.
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Fig. 15. Indre set mod alteret i vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking towards the altar in the west.

inventar
Inventaret er udført i forbindelse med indretningen af
kirken 1925 i et samarbejde mellem sognepræst Peter
Schindler og de tre kunstnere, billedhuggerne Chresten Skikkild og Aksel Theilmann og maleren Birgitte
West, og danner en sjælden helhed (jf. ovf.).14 En
række mindre genstande erhvervedes i Belgien15 eller
er kommet til siden, uden at der dog kan redegøres
nærmere herfor. Inventaret er farvesat i rødbrunt og
grønt med detaljer i sort og guld.

Alterbordet, 1925, udført af snedker J. P. Jensen,16
er af fyldingspaneler med bordplade af eg, 199
cm langt, 100 cm højt og 81 cm dybt. I pladens
midte er en helgengrav med et anonymt relikvie.
Ved vestvæggen.17
Tabernaklet på alterbordet (fig. 16), 1925, er af
egetræ, 57 cm højt, 42 cm bredt og 30 cm dybt;
dets forside er beklædt med kobberplader (tilsammen 41×41 cm), som på lågen er forsølvet;
udført efter tegning af Birgitte West.18 Pladerne

danner langs kanten en bort med rudemønster
og bosser, der i hjørnerne afbrydes af rosetter.
På lågen er en cirkelmedaljon med et symbolsk
kors, sammensat af et anker og en fisk på baggrund af kornaks; i sviklerne er drueklaser samt
korsprydede knapper. En tilhørende nøgle (jf. fig.
18), 1926, er udført af guldsmed Johannes Owren.19 Den er af sølv og halvædelsten, 14,5 cm
lang. Hovedet, der er udformet som et hjulkors
og kronet af en mitra (Skt. Benedikts ‘abbedhue’),
er prydet med indfældede sten.
Kirken har fire nyere alterklæder, syet af silkebrokade i liturgiske farver med applikerede
Kristusmonogrammer og kors.
Altersæt, o. 1925, skænket af forfatteren Johannes Jørgensen,20 bestående af kalk og disk. Kalken
er 17 cm høj og har cirkulær fod med versalindskrift: »Per sanc[!]uinem Redemptoris miserere
Joannis peccatoris« (Forbarm dig over synderen
Johannes for Frelserens blods skyld) samt omlø-
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bende dekoration med ‘løbende hund’, afbrudt
af et kors i cirkelslag. De cylinderformede skaftled har tilsvarende udsmykning, midtknoppen er
rillet med skiftevis blanke og skraverede felter,
og bægeret er glat. Den tilhørende disk, 14 cm i
tværmål, har ved kanten et hjulkors, svarende til
kalkens.
	En disk, af messingblik, 20,5 cm i tværmål, har
i bunden et kronet våbenskjold og om fanen en
bladranke.
Oblatæske, af sølvplet eller -blik, 4,4 cm høj,
10,6 cm i tværmål.
Hostieskål, 8,5 cm høj, med keglestubformet
fod af messing, skaftled af hvid, poleret sten i
form af to ringe og flad skål af sølv.
Monstrans (fig. 17), 1925, tegnet af Birgitte West
og udført af guldsmed Johannes Owren.19 Af tin
med indfældede halvædelsten, 63,5 cm høj.21
Den ottekantede fod hviler på en cirkulær fodplade hvorunder tre stempler: To mestermærker
for Johannes Owren (sammenskrevet »IO« og
»I.Owren«) samt materialebetegnelsen »Tin«. Fo-

Fig. 17. Monstrans, 1925, tegnet af Birgitte West og
udført af guldsmed Johannes Owren (s. 1503). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Monstrance, 1925, designed
by Birgitte West and executed by the goldsmith Johannes
Owren.

Fig. 16. Tabernakel, 1925, med kobberplader udført
efter tegning af Birgitte West (s. 1502). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Tabernacle, 1925, with copper plates
executed after a design by Birgitte West.

den er på siderne besat med halvædelsten; skaftet
har graveret zigzagmønster, inspireret af springvandssøjlen i klostergården i Monreale på Sicilien.
Det centrale, cirkulære rum indrammes af et hjulkors. Fra korsarmene udspringer der palmetter, og
i de mellemliggende felter er graverede kerubhoveder. Korset og den omgivende ring er smykket
med små og større halvædelsten, over 400 i alt,
der bl.a. danner en krans af rosetter omkring hostiebeholderen. Denne er udført af sølv og har på
bagsiden et snoet greb; endvidere mestermærke:
»I.Owren« samt lødighedsmærke »830S«.
Ciborier. 1) O. 1925, af messing med bæger af
sølv, 19,5 cm høj. Ciboriet har keglestubformet
fod hvorpå et lille, indridset kors, midtknop med
kors og cirkler i gennembrudt arbejde samt glat,
udadskrånende bæger. Ved bægerets kant er fire
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stempler, bl.a. lødighedsmærke »800«; de øvrige
er ikke identificeret. Tilsvarende stempler findes
under fodens bund samt indvendig i låget, der har
svagt skrånende sider og lågknop i form af et kors.
2) Nyere, af messing med bæger af sølv, 18 cm
højt, med cirkulær fod med graveret hjulkors,
cylinderskaft med stor midtknop, glat bæger og
kuplet låg med lågkop udformet som et hjulkors.
Seks alterstager, 1925, af eg, drejede med cirkulær fod, svagt indadskrånende cylinderskaft med
tre skaftringe og kummeformet lyseskål. Opstillet ved alterbordets bagkant, tre på hver side af
tabernaklet.
Andre stager. Fire nyere stager af messing med
sekstunget fod, sekssidet skaft med tre knopper
og flad lyseskål opbevares i sakristiet.
To syvstager, o. 1925, af messing med cirkulær,
profileret fod på sekskantet fodplade, balusterskaft, buede arme med kugleled og vaseformede
lyseskåle opbevares i sakristiet.
Alterbog (fig. 18), testamentarisk gave fra Peter
Schindler.22 Bogen, Epistler og Evangelier paa Kirkeaarets Søn- og Helligdage, Kbh. 1875, i læderbind,
er indstukket i et bogbind af sølv med indfældede
halvædelsten, udført 1926 af guldsmed Johannes
Owren efter tegning af Birgitte West; 14,5 cm
højt, 10,4 cm bredt og 2,8 cm dybt. På forsiden er
en omløbende ramme og inden for denne et kors,
alt med ophøjede kanter og besat med forskellige halvædelsten. De fire dybereliggende felter
har ciseleringer af evangelisternes symbolvæsner
samt deres navne i versaler, foroven »S. Mathæus«
(tv.) og »S. Joannes«, forneden »S. Marcvs« (tv.)
og »S. Lvcas«. På bagsiden er et kors, dannet af
indfældede sten og omgivet af versalindskriften:
»Verbum domini manet in aeternvm« (Guds ord
forbliver i evighed). Bindet lukkes med et stenprydet beslag; på beslagets inderside er graveret
en gengivelse af Skt. Benedikts abbedstav flankeret af bogstaverne »SB« (Skt. Bendt) og med et
R forneden (Rudkøbing); endvidere initialerne
»BW« og »JO« for Birgitte West og Johannes
Owren samt årstallet »MCMXXVI« (1926). Forsidens ramme og kors, bindets ryg samt bagsiden
var oprindelig forgyldt.
Alterbordskrucifiks, 1925, af træ, 60 cm højt. Jesus
hænger i vandrette arme med parallelle fødder på

Fig. 18. Bogbind samt nøgle til tabernakel, 1926, tegnet
af Birgitte West og udført af guldsmed Johannes Owren
(s. 1504 og 1502). Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Bookbinding and key to the tabernacle, 1926, designed by
Birgitte West and executed by the goldsmith Johannes Owren.

et georgskors med strålekrans. Korset er nedfældet
i et drejet postament, bestående af fod og skaft,
næsten svarende til alterstagerne. På tabernaklet.
Røgelsessæt, af messing, bestående af kar og skib;
karrets overdel er udformet som en kirkebygning.
Delene er ophængt på et stativ, der er prydet med
vinløv og druer. I sakristiet.
Kirken har otte nyere messehagler, syet af silke i
farverne grøn, violet, rød og hvid med forskellige
applikationer og tilhørende stolaer.
Messeklokker. 1) O. 1925, vægklokke af messing
med tilsvarende ophæng. Klokken har drevet udsmykning og indskrift med fordybede versaler
om halsen: »Qui me tangit vocem meam audit«
(Den, som rører mig, hører min stemme). Ved
korets nordside. 2) Håndklokke af messing med
fire små klokker og bøjlehåndtag, prydet med kerubhoveder. I sakristiet.
	Et tjæld (dvs. et ophængt tæppe) af grøn uld
med påsyet rødt bånd med gyldne rosetter, er op-
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hængt bag alteret på en stang af jern, der bæres af
slanke søjler af eg med englefigurer foroven (fra
1925). Det oprindelige †tæppe var resedafarvet.23
Alterskranken (jf. fig. 15), 1925, af træ, består af
tætstillede, udsavede stave. Foroven og forneden
er småfelter med hhv. stjerner og krydser; i hver
side et bredere felt med rudemønster. Skranken
er grønmalet med røde, sorte og gyldne detaljer.
Håndlisten og knæfaldet er betrukket med grøn
fløjl; oprindelig med grå fløjl.24
	En bogstol af mørkbejdset træ, på tre fødder og
med drejet skaft med kugleled forneden, er opstillet i sydsiden.
Døbefont (fig. 19), 1925, udført af Aksel Theil
mann, af mørkbejdset eg med cirkulær fod over
firkantet postament, kanneleret skaft og rund
kumme med ottekantet mundingsprofil hvorom
en bort med løbende hund. Fonten, der oprindelig stod ved østvæggen nær dåbskapellet (s.d.),25
står nu ved korets nordside.
Dåbsfad (jf. fig. 19), o. 1550, sydtysk, af messing,
41 cm i tværmål, temmelig udpudset. I bunden er
en sjældent forekommende drevet fremstilling af
Syndefaldet. Adam og Eva ses stående med krydsede ben under et træ med en bred, flad krone,
hvis stamme er omslynget af slangen. I højre
side ses porten til Paradis, og mellem figurerne
er blomstrende vækster. Uden om er en bort
af mandelformede bukler ledsaget af stemplede
slyngbånd bestående af små cirkler, og på fanen
en bort af små, stemplede ornamenter.
	Motivet af Syndefaldet kendes i forskellige udgaver fra talrige andre fade. Tættest på Rudkøbingfadet kommer fade i bl.a. Rørby (DK Holbæk
1524), Nørre Snede (DK Århus 4235), Korup
(DK Odense 2749) og Jordløse (Sallinge Hrd.)
kirker, hvor man genfinder den flade trækrone og
Paradisporten. Rudkøbingfadets figurer af Adam
og Eva, der er vist stående med krydsede ben, hhv.
højre ben sat foran venstre og venstre sat foran
højre, adskiller sig dog fra disse, hvor figurerne er
vist med lige ben.26 Fadets proveniens er ukendt.
Det er fastgjort til fonten med messingsøm.
Til fonten hører et ottekantet fontelåg af eg.
	Et vievandskar, o. 1925, af messing, cylinderformet med drevet udsmykning af evangelisterne, er
ophængt ved indgangsdøren.
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Prædikestolen (fig. 20), 1925, er udført af snedker J. P. Jensen27 med malerier af Birgitte West.28
Kurven er femsidet med tre brede fyldingsfag og
to smallere. Storstykkets fag adskilles af slanke
halvsøjler, de tilhørende frise- og postamentfag
af skarpryggede hjørnefremspring. Øverst en
håndliste med læsepult, polstret med brun fløjl.
Storstykkets fag har rødmalet rammeværk, mens
fyldingerne er smykket med malerier på forgyldt
bund. I de smalle fag ses røde kors og korsblomster i sorte, rudestillede rammer; i de brede fag
hhv. Paulus, klædt i lys kjortel og kappe med
højre hånd løftet i velsignelse og ordets sværd i
venstre hånd, og et sennepstræ med småfugle, et
symbol på Gudsriget (fig. 21). Det sidste fag (mod
sydvæggen) er rødmalet. Frise- og postamentfel-

Fig. 19. Døbefont, 1925, udført af billedhugger Aksel
Theilmann, med dåbsfad fra o. 1550 (s. 1505). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Font, 1925, executed by the
sculptor Aksel Theilmann, with baptismal dish from c. 1550.

1506

rudkøbing

terne er grønne. Prædikestolen er opsat syd for
koret med opgang fra orgelrummet gennem
en rundbuet åbning i muren. Den hviler på en
femsidet sokkel, muret af seks skifter munkesten,
der efter sigende skal hidrøre fra købstadskirkens
nedbrudte kirkegårdsmur.28 Soklen brydes af retkantede, hvidtede felter.
Stolestaderne, 1925, er enkle bænke med vandret afsluttede gavle med korsmedaljon foroven,
gennembrudte rygge med smalle og brede stivere samt foransatte knæleskamler. Bænkene er
rødmalede med grønne, sorte og gyldne detaljer;
knæfaldene er polstret med rødt skind. Opstillet i
to rækker med fem bænke i hver.
	En skammel af mørkt træ med grøn polstring og
pude af rød fløjl står ved siden af prædikestolen.
Skriftestolen er indrettet i et afskildret rum nord
for koret, møbleret med en rødmalet knælepult
for den skriftende og en fastmonteret vægbænk,
polstret med sort skind, for præsten. I åbningen
mellem de to er et udsavet gitter med to krydslagte nøgler i cirkelslag, malet med sort og guld.
	En pengebøsse, nyere, af messing, cirkulær med
reliefkors på forsiden og pengetragt øverst, er opsat ved indgangsdøren.
Dørfløjene er fra 1925. Indgangsdøren fra gaden er en buet enkeltfløj med klinklagte brædder
udvendig og 2×4 fyldinger indvendig.Ydersiden
mørkbejdset, indersiden rødmalet. Indvendige. 1)
Dobbeltfløj, hver fløj med fire fyldinger, de øvre med glas. Rødmalet. I entréen. 2) Enkeltfløj
med 2×3 fyldinger forneden samt en stor fylding foroven, firedelt ved en korsformet sprosse
og udfyldt med glas. Rødmalet. Til sakristiet. 3)
Enkeltfløj med 2×5 fyldinger og dørring af jern.
Fløjen, der sidder mellem koret og skriftestolen,
er malet grøn mod koret, rød mod skriftestolen.
Orgel, antagelig fra 1800’ernes slutning, med tre
stemmer, bygget af Roland, Charleville-Paris.29
Indkøbt i Belgien o. 1925.30 Istandsat og ombygget o. 1982 af en tysk orgelbygger Müller.31 Tidligere, formentlig oprindelig, disposition: Gedakt
8' (bas), Fløjte 8' (diskant), Salicet 8' (diskant),
Fløjte 4' (bas), Fløjte 4' (diskant). Manualomfang:
C-f'''. Bas/diskantdeling: h/c'. Mekanisk aktion,
sløjfevindlade. Disposition efter ombygningen:
Gedakt 8', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Orglet skulle

indtil ombygningen trædes af den spillende.32
Facaden, oprindelig af lakeret eg, havde attrappiber af sølvbronzeret træ; den omdannedes i
forbindelse med ombygningen o. 1982, og der
indsattes klingende piber af tinlegering. Opstillet
i kapellets sydvestre rum. I en periode indtil ombygningen var instrumentet ikke spilbart; i stedet
anvendtes et †harmonium.33
Korsvejsstationer, 1925, skåret af Aksel Theil
mann.34 14 små cirkelmedaljoner af træ med reliefskårne kors med kristne symboler. Hver medaljon repræsenterer en af korsvejens 14 stationer, dvs. Jesu vej fra domfældelse til gravlæggelse.
Medaljonerne har sort og rød ramme samt blå
bund, symbolerne er forgyldte. Sammenstillet på
østvæggen.

Fig. 20. Prædikestol, 1925, med malerier af Birgitte
West (s. 1505). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit,
1925, with paintings by Birgitte West.

Skt. Bendts kapel

Skulpturer. 1) ( Jf. fig. 4), o. 1925, Gregor den
Store, udført af Chresten Skikkild, af gips (model), ca. 123 cm høj. Gregor er vist stående med
højre hånd løftet i velsignelse foran en spidsbuet
portal, prydet med stiliserede blomster. Figuren
er placeret på et aftrappet postament af røde teglsten. På østvæggen over korsvejsstationerne.
2) (Jf. fig. 15), o. 1925, Ansgar, udført af Chresten Skikkild (ufuldendt), af træ, ca. 86 cm høj.
Ansgar er vist stående med en kirke i hænderne
foran en spidsbuet baggrund. På væggen nord for
prædikestolen; vistnok oprindelig på østvæggen.35
Projekteret skulptur. Ifølge Peter Schindler udførte Chresten Skikkild skulpturer af ‘de tre store
benediktinere’ (Gregor, Ansgar og Benedikt) til
kapellets østvæg.35 På grund af Skikkilds sygdom
og efterfølgende død 1927 blev arbejdet ikke
fuldført; det er uvist, om skulpturen af Benedikt
blev påbegyndt.36
Fire lysekroner (jf. fig. 15), 1925, udført af Aksel
Theilmann, hver med tre lyskilder (til el). Kronerne er tresidede med retkantede hjørnefremspring
og udsmykket med medaljoner med symboler fra
det lauretanske litani (Marialitaniet); over hver
medaljon er et liljeornament.35 Malet med rødt,
grønt, sort og guld. Ophængt i sorte jernkæder.
	En evighedslampe, o. 1925, af messing i gennembrudt arbejde, hænger syd for indgangen til koret.
	En kandelaber af træ, med ottesidet fod, drejet
skaft med skåret spiralbånd samt skriftbånd om
midten »Lvmen Christi« (Kristi lys) og volutkapitæl, mørkfarvet med forgyldte detaljer, står i
korets sydside.
Klokken, støbt 1925 af B. Løw & Søn og ophængt året efter,37 er bekostet ved en gave fra direktør Anton Petersen.20 80,5 cm i tværmål, med
indskrifter med versaler.38 Om halsen er et skriftbånd: »Støbt af B. Løw & Søn København Anno
MDCCCCXXV«. På den ene side af legemet ses
den tredobbelte pavekrone, tiaraen, med korslagte nøgler, og derunder et skriftsted: »Hodie si vocem eivs avdieritis nolite obdvrare corda vestra«
(Om I dog i dag ville lytte til ham! Gør ikke jeres
hjerter hårde) (Sl. 95,7-8). På den anden side er
bogstaverne »C S P B« anbragt omkring et kors
(en forkortelse for »Crux Sancti Patris Benedicti«
((Vor) hellige fader Benedikts kors), en henvis-
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Fig. 21. Sennepstræet. Detalje af prædikestol (s. 1505).
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The Mustard Tree.
Detail of pulpit.

ning til kirkens værnehelgen, og derunder indskriften: »Sanctvs Ioannis Baptista. Vox clamantis
in deserto« (Skt. Johannes Døberen. En røst, som
råber i ørkenen) (Es. 40,3). Klokken hænger i
klokkestablen ved kirken (s. 1496).
Dåbskapellet (fig. 22) er indrettet 1925 i nordsiden over for entréen. Alterbordet af mørkbejdset
eg er fastgjort til nordvæggen. Det hviler fortil på
to ben med udskårne ranker af blomster og blade
samt volutkapitæler. På bordet står en Mariaaltertavle, ‘Vor Frue af Danmark’,28 skåret af Chresten
Skikkild (ufuldendt),35 af træ. Maria sidder på en
tårnprydet tronstol, hun bærer hovedlin og folderig dragt. Med hænderne holder hun om barnet,
der er vist stående på hendes venstre lår, i svøb,
med korsglorie om hovedet og rigsæblet i højre
hånd. Motivet er placeret under en trekantportal, båret af pilastre med bladkapitæler og kronet
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Fig. 22. Dåbskapellet, 1925, med Mariaaltertavle udført af Chresten Skikkild (s. 1507).
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Baptismal chapel, 1925, with Marian altarpiece executed
by Chresten Skikkild.

af volutornamenter. Rammen og tronstolen er
mørkbejdset, glorierne forgyldt. Tavlen er opstillet i 2014, da den afløste Chresten Skikkilds
*gipsmodel til samme, med polykrom bemaling,
udført af Birgitte West.39 Modellen opbevares nu
ved den katolske kirke i Svendborg. På alterbor-

det står endvidere to alterstager af messing, 36,5
cm høje, barokkopier med tresidede fodstykker
med kerubhoveder og klofødder, balusterskaft
med bladkrans og profileret lyseskål; foran bordet
er en knælebænk af mørkbejdset træ.40 Oprindelig
var døbefonten opstillet her.
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dem til nye – dettehær havde han lavet for at se, hvor
lille et Orgel kan være, naar det dog skal være godt;
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Korsvejsstationerne med tilhørende tekster er publiceret i Peter Schindler, Vor Herres Jesu Kristi Korsvej,
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ST. BENEDICT’S CHAPEL
ROMAN CATHOLIC

The small chapel was furnished in 1925 in an
older house which had been acquired the previous year by the priest and writer Peter Schindler
(1892-1967). The drawings for the rebuilding of
the house were done by the architect Frits Jørgensen, Svendborg, while the fixtures and furnishings, stained glass and wall paintings were the
work of the sculptor Chresten Skikkild and his
young pupils, the painter Birgitte West and the
sculptor Aksel Theilmann.
The chapel forms a small triple ‘basilica’ with
the main altar in the west to allow for the nearby
presbytery. The threefold plan was achieved with
a lengthwise division of the wood-sheathed barrel vault, which rests on four slender pillars. In
the corners four small rooms are sectioned off:
an entrance in the south east; a baptistery in the
north east; a confessional in the north west and
an organ room in the south west.
The stained glass is distributed over six figural
Biblical scenes in the south, executed as mosaics
(figs. 7-9), and six painted Passion symbols in the
north (fig. 10).
The wall paintings, painted as frescoes, some
with details in stucco, are by Birgitte West. On
the wall above the altar Jesus appears as the True
Vine (fig. 11). The background, as in the other
paintings, is in light ultramarine. At the bottom of
the stem is a Latin inscription: “Sis Birgittae vita/
qvia te pinxit ita” (May you be life for Birgitte, for
so she has painted you), which is a paraphrase of
the inscription on the Italian painter Duccio di
Buoninsegna’s Maestà (c. 1310) in Siena (Opera del
Duomo). On the end walls of the ‘side aisles’ the
four symbols of the Evangelists are painted, as well
as the Archangel Michael as Weigher of Souls (fig.
14). Above the entrance door St. Joseph is seen as
the protector of the Church (fig. 12). He holds his
right hand over St. Peter’s in Rome; in his left hand
he holds a small model of the chapel in Rudkøbing.

The furnishings were made in connection with
the furnishing of the church in a collaboration
between the parish priest Peter Schindler and the
above-mentioned artists. The colour scheme is red
and green with details in black and gold.
The tabernacle (fig. 16) on the Communion
table has copper coating after a design by Birgitte
West; a related key is by the goldsmith Johannes
Owren (cf. fig. 18). The altar plate was donated
by the author Johannes Jørgensen.The monstrance
(fig. 17) is of pewter, set with semi-precious
stones. It was designed by Birgitte West and
made by Johannes Owren, as was the binding of
the missal, which is of silver with semi-precious
stones (fig. 18). The binding of the missal was
a bequest from Peter Schindler. The font (fig.
19), of oak, was made by Aksel Theilmann. The
baptismal dish, from c. 1550, southern German,
has an image of the Fall at the bottom. The pulpit
(fig. 20) has paintings by Birgitte West, including
a mustard tree with small birds, a symbol of the
Kingdom of God (fig. 21). The organ was built by
Roland, Charleville-Paris, probably at the end of
the nineteenth century, and bought in Belgium.
The 14 Stations of the Cross were carved by
Aksel Theilmann, like the triangular candle holders,
while two sculptures, of Gregory the Great and
Ansgarius, were made by Chresten Skikkild. The
bell, which hangs in a free-standing bell frame, was
founded by B. Løw & Søn and funded as a gift
from the director Anton Petersen.
In the baptistery (fig. 22) a Marian altarpiece
carved by Chresten Skikkild stands on the Com
munion table.
The distinctive church interior is the work of
Danish converts. Peter Schindler and Chresten
Skikkild, who had close contacts with the writer
Johannes Jørgensen, both became Catholics in
1914. Peter Schindler set the task of furnishing
a chapel in a very limited space, a challenge
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with which the architect Frits Jørgensen was
already familiar from the building of the Faaborg
Museum. As a young man Chresten Skikkild had
encountered medieval art among the Benedictines
in France and insisted that the specifically li
turgical art should be two-dimensional and fron

tal. Birgitte West’s wall paintings are similarly
inspired by early northern Italian art, and Joakim
Skovgaard’s works. In the chapel the architecture
and the colourful decorations form a higher
unity that makes the church interior into a small
Gesamtkunstwerk.
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Fig. 1. Kirkegårdens hovedindgang set fra nord (s. 1513). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Main entrance to the churchyard, seen from the north.

Rudkøbing kirkegård
Kirkegården ved Rue syd for købstadens gamle
kerne er indviet 1812 som en udenbys begravelsesplads til afløsning af den tidligere †kirkegård omkring kirken (s. 1359). Den er udvidet
flere gange: 1832 og 1873 mod øst, 1903 og 1956
mod vest og nordvest. I dag udgør den et stort
parklignende område, hvorfra man stående på en
udsigtshøj har udsigt over havet. Senest er inddraget en gammel villahave mod nord, hvor der er
indrettet graverfaciliteter (se ndf.) og parkeringsplads. Hegnene består af hække og formklippede
lindetræer, og spredt på kirkegården er adskillige
store, fuldkronede og meget smukke atlascedre.
Hovedindgangen (fig. 1), der siden udvidelsen 1873
har været ved det nordøstre hjørne, er senest fornyet o. 2000. Den består af en køreport flankeret

af fodgængerlåger, som lukkes af jerngitre mellem granitpiller.
Kancelliets påbud om at anlægge kirkegårde
uden for byerne udstedtes 22. febr. 1805, og allerede det følgende år var der i Rudkøbing udpeget
en plads på marken uden for Rue Port. Arealet,
der samme år blev opmålt af R. Suhr, omtaltes i
den første tid som ‘assistenskirkegården’.1 Samtidig
drøftede borgerne anskaffelse af en ligvogn, da der
nu blev langt at bære ligene. Den officielle indvielse fandt sted 1812, efter at man 1811 havde
begravet to faldne soldater fra Englandskrigene.2
En mand betaltes for at planere og ‘indgrøfte’ den
nye kirkegård, og maler Fich fik 1815 penge for
at male en ‘stakitport’ og to låger; gartner Thyboe
sørgede for anlæggelsen.3 1821 blev der plantet
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Fig. 2. Ligkapel opført 1904, set fra nordvest (s. 1514). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Mortuary chapel, built in 1904,
seen from the north west.

popler,4 og 1829 en allé mellem byen og kirkegården.1 1835 anskaffedes fem bænke,4 og 1838
købte man 220 ahornplanter.4
Formodentlig til genbrug i en siden nedtaget
†kirkegårdsportal(?) indkøbtes 1850 ‘to kugler af
Bremersandsten’ fra den ufuldendte Frederiks
Kirkes plads i København.4 De to stenkugler var
10 tommer i diameter (25 cm) og kostede tilsammen 12 rigsdaler, der også dækkede transporten
til skibet, som skulle sejle dem til Langeland. For
betalingen kvitterede sten- og billedhuggerne
(C.) Becker og (Vincenzo) Romanelli.5
Kirkegårdens udseende ved midten af 1800-tallet – før udvidelsen 1873 – fremgår af kortet
1859 (fig. 4, s. 1352), der viser begravelsespladsen liggende frit i landskabet syd for byen. Alléen,
‘Kirkegårdsvej’ (nu Rue), fører fra Rue Stræde
frem til østsiden af den rektangulære kirkegård,
der på det tidspunkt endnu kun målte ca. 120×90
m. Den var ved gange og stier delt i mindre af-

snit, og en gang løb inden for hegnet hele vejen
rundt. Uden for det sydøstre hjørne lå gartnerens
†bolig.
Bygninger på og omkring kirkegården. Et ligkapel (fig. 2) i kirkegårdens sydøstre hjørne er opført 1904 og orienteret nord-syd.6 Bygningen er af
røde mursten og har skifertag; den er i nyromanske
former med rundbuede døre og støbejernsvinduer.
I syd er et lille forrum, nu aflukket, med adgang fra
Kirkegårdsvej. Over døren i sydgavlen er et tympanonfelt af cement med malteserkors, over døren
i nord en lille cirkelblænding med kløverblad.
En katafalk (fig. 3) i ligkapellet, formodentlig fra
1862, er af sortmalet fyrretræ. Den måler 202×77
cm og er 37 cm høj. Et udskåret ‘ligklæde’ med
kvaster hænger bølgende mellem de seks fødder.
Katafalken, der bruges til at sætte kisten på under
begravelsesceremonien, er antagelig identisk med
den ‘ligbænk’, der 1862 blev anskaffet til den nyindrettede ligstue i kirken (s. 1455).4
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En lav og langstrakt kirkegårdsbygning lige nord
for kirkegården er opført 1998 efter tegning af
arkitekt Povl Erik Hansen, Rudkøbing. Huset,
der er af sortmalet tømmer og har eternittag,
rummer foruden værksted og mandskabsrum
også kontorer for kirkegårdsleder og kordegn.
Kirkegårdsmonumenter
1) (Fig. 4), o. 1834, over Iacob (Jacob) Peter Schmidt,
kordegn, *1777, †1834, og hustru Iacobine (Jacobine), f. Lassen, *1782, †1870; »Dette Minde
sattes som taknemmelig Erindri(n)g af deres efterlevende Venner«.
	Grotte af grå sandsten med tavle og kors af hvidt
marmor, 117×57 cm. Indskrift med fordybet antikva. Grotten og den tilhørende sokkel er prydet
med efeu i relief; i grottens forside er der indfældet en fladbuet tavle med indskrift. Monumentet
krones af et nedfældet, groft tildannet kors.
2a-b) (Fig. 5-6), o. 1843,7 over Oluf Rhein, kobbersmed, *24. juni 1784, †10. nov. 1841, og hustru
Anne Margrethe Rhein, *14. maj 1773, †9. sept.
1839; »Døden adskildte og atter forenede eder«.
To tavler af sortmalet støbejern med huller til
fastgørelse langs kanten, hver tavle måler 31×46
cm. Indskrift med reliefversaler. Tavlerne, der op-
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rindelig må have været opsat sammen, står nu
adskilt. Af kirkens regnskaber fremgår, at monumentet blev rejst af kobbersmed O. Knudsen (jf.
nr. 6).3 På fælles gravsted med nr. 4 og 6.
3) (Fig. 7), o. 1864, over N. H. Christensen,
skibsreder, †9. juli 1864, 68 år gammel, og hustru
Birgitte Helene Dorthea, f. Lange, †3. dec. 1870,
88 år gammel.
Stele af grå sandsten med tavle af hvidt marmor og medaljon af biskuit, 121×49 cm. Indskrift
med fordybede versaler. Stelen hviler på et højt
postament med hulkelprofil og har trekantet afslutning foroven. I forsiden er indfældet en tavle
med indskrift og derover en medaljon med motiv
af Dødens genius efter Thorvaldsen.
4) (Fig. 9), o. 1872, over Iulie (Julie) Georgia
Knudsen, *3. okt. 1852, †23. aug. 1872. »Din lyse
aand, godhed fromhed og blidhed, staa levende
for os, vi vil altid mindes dig med kierlighed, og
haaber engang atter at giensees«.
Tavle af sortmalet støbejern, 40×47,5 cm, med
huller til fastgørelse. Tavlen krones af et vinget
timeglas, flankeret af bladværksvolutter.8 Placeret
på fælles gravsted med nr. 2a-b og 6.
5) (Fig. 8), o. 1877, over Carl Ludvig Steen,
sognepræst for Rudkøbing og Skrøbelev 184677, *20. aug. 1799, †7. aug. 1877. »Erkjendtlige

Fig. 3. Katafalk i ligkapellet, formentlig udført 1862 (s. 1514). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Catafalque in mortuary
chapel, probably made in 1862.
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Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1834, over kordegn Jacob Peter Schmidt (†1834), og hustru Jacobine (†1870) (s. 1515). Foto Arnold Mikkelsen 2015.
– Churchyard monument no. 1, c. 1834, to the parish clerk
Jacob Peter Schmidt (†1834), and his wife Jacobine (†1870).

medborgere af menighederne reiste ham dette
minde«.
Stele i nygotisk stil af grå kunststen med tavle
af hvidt marmor samt spor af tilsvarende topprydelse, 158×70 cm. Indskrift med fordybede versaler. Monumentet har form af en tavle i spidsbuet
indfatning med stavværk foroven. Øverst er spor
efter en nedfældet topprydelse, antagelig et kors.
6) (Fig. 10), o. 1887, over O. Knudsen, jernstøber, *26. april 1808, †3. marts 1887, og hustru
Amalie Margrete Rhein, *18. sept. 1814, †2. okt.
1886. »Hvad I ville, at andre skulle gjøre mod
eder, det samme gjøre I og mod dem«.
Tavle af sortmalet støbejern, 49×56 cm, med
huller til fastgørelse. Indskrift med reliefversaler. Den profilerede tavle har hjørneornamenter
dannet af båndslyng og krones af et vinget timeglas, flankeret af volutter, svarende til nr. 4.8 På
fælles gravsted med nr. 2a-b og 4.
7) O. 1955, over »Arkæologen«, købmand Jens
Winther, *16. dec. 1863, †27. marts 1955.
Tavle af sort, poleret granit, 63×42 cm, med
indskrift med fordybet fraktur.
8) O. 1971, over Nina Kiilsgaard, *22. aug. 1894
i Horne, †10. marts 1971, og »Byhistorikeren«,
tandlæge Chr(istian) Kiilsgaard, *29. okt. 1889,
†24. juli 1975.
	Natursten af rødgrå granit, ca. 85×110 cm.
Indskrift med påsatte bronzeversaler.

Fig. 5-6. Kirkegårdsmonument nr. 2a-b, o. 1843, over kobbersmed Oluf Rhein (†1841), og hustru Anne Margrethe
Rhein (†1839) (s. 1515). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Churchyard monument no. 2a-b, c. 1843, to the coppersmith
Oluf Rhein (†1841), and his wife Anne Margrethe Rhein (†1839).
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Fig. 7-8. 7. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1864, over skibsreder N. H. Christensen (†1864), og hustru Birgitte Helene
Dorthea (†1870) (s. 1515). 8. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1877, over sognepræst Carl Ludvig Steen (†1877) (s.
1515). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 7. Churchyard monument no. 3, c. 1864, to the ship owner N. H. Christensen (†1864),
and his wife Birgitte Helene Dorthea (†1870). 8. Churchyard monument no. 5, c. 1877, to Pastor Carl Ludvig Steen (†1877).

Fig. 9-10. 9. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1872, over Julie Georgia Knudsen (†1872) (s. 1515). 10. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1887, over jernstøber O. Knudsen (†1887), og hustru Amalie Margrete Rhein (†1886) (s. 1516). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – 9. Churchyard monument no. 4, c. 1872, to Julie Georgia Knudsen (†1872). 10. Churchyard
monument no. 6, c. 1887, to iron founder O. Knudsen (†1887), and his wife Amalie Margrete Rhein (†1886).
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Fig. 11. Fællesmonument nr. 1, 1865, udført efter tegning af maler og fotograf Emil Orth, over 12 faldne i krigen
1864 (s. 1518). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Collective monument no. 1, 1865, executed after a design by the painter
and photographer Emil Orth, to 12 of the fallen in the war of 1864.

Fællesmonumenter. 1) (Fig. 11), 1865, udført efter tegning af maler og fotograf Emil Orth, rejst
over 12 faldne i krigen 1864 og bekostet ved frivillige bidrag.9 »Erkjendtlige medborgere reiste
denne mindesten«.
Stele af rød granit med påsatte tavler (fornyede) og nedfældet kors af grå granit, 289×104
cm. Stelen har afskårne hjørner. På to sider er
der fastgjort en tavle med indskrift med fordybede versaler, udfyldt med sort. På den ene tavle
står personalia for de 12 faldne, på den anden
findes mindeord samt oplysning om monumentets givere. På begge tavler er endvidere anført
et skriftsted (Sir. 22,12). Stelen krones af et kors.
De oprindelige indskrifttavler, af hvidt marmor,10
blev nedtaget i slutningen af 1990’erne og kasseret.6 Gravstedet indhegnes af et gitter af sortmalet
støbejern bestående af sekskantede, spydkronede
opstandere, hvorimellem kryds i hvis skæring er
monteret tværovale plader med de afdødes navne,
anført med reliefversaler.

2) (Fig. 12), formentlig fra begyndelsen af
1950’ erne,11 over »fire russiske soldater, døde
i aaret 1945 paa tærskelen til friheden fra tysk
krigsfangenskab«: Feodor Laschtschjuk, *1900 i
Tjernigow, Vladimir Asovik, *1925 i Hviderusland, Fedor Grigorewitsch Swischtsch, *1904 i
Novosibirsk, og Iwan Jewstirneiw, *1906 i Penza.
»Rudkøbing by rejste dette minde«.
Lige afskåret stele af rødgrå granit, 140×74 cm,
indskrift med fordybede versaler, udfyldt med
sort. Monumentet flankeres af fire mindre steler
af kunststen, 99×40 cm, en for hver af de fire
afdøde, med indskrift med fordybede versaler,
anført med såvel kyrilliske som latinske bogstaver
og med en afvigende stavemåde: 1) Evstrineev
Ivan, †12. juni 1945. 2) Svistj Fedor, †5. juli 1945.
3) Asovik Vladimir, †4. maj 1945. 4) L
 astjuk Fedor, †4. maj 1945. Nederst på hver sten er giverindskrift: »Fra det sovjetiske fædreland«, og over
indskriften et påsat ornament af bronze: en femtakket stjerne med hammer og segl.
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Fig. 12. Fællesmonument nr. 2, formentlig fra begyndelsen af 1950’erne, over fire russiske soldater, †1945 (s. 1518).
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Collective monument no. 2, probably from the beginning of the 1950s, to four Russian
soldiers, †1945.
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RUDKØBING CEMETERY
The cemetery at Rue in the southern part of the
town was inaugurated in 1812 as a replacement
for the old †churchyard around the church (p.
1359). It has been expanded several times and
today forms a large park-like area enclosed by
hedges and topiary limes. The main entrance
has been in the northeastern corner since 1873.
In 1904 a mortuary chapel was built in neoRomanesque style in the southeastern corner,

and just north of the cemetery a low cemetery
building was built in black-painted timber in
1998 to a design by the architect Povl Erik
Hansen, Rudkøbing. It contains a workshop
and offices.
In the cemetery there are two collective monuments,
one to 12 of the fallen in the war of 1864 (fig.
11), the second to four Russian soldiers who died
in World War II (fig. 12).
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Fig. 1. Kirken set fra øst o. 1910. Foto i Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. – The church seen from the east, c. 1910.

†Skt. Peters Kirke
metodistkirke
Kirken ved Reberbanen, der blev nedrevet 1982, var
en bygning af røde mursten opført 1896 efter tegning
af arkitekt N. P. Jensen, Odense.

Historisk indledning. Metodismen, der lagde særlig vægt på en personlig tro og omvendelse, kom
til Danmark fra England via USA og blev et
anerkendt trossamfund 1866. På Langeland vandt
metodisterne indpas fra o. 1870, i begyndelsen især
på den nordlige del af øen, og 1875 opførtes der et
†kapel i Skebjerg (Tullebølle Sogn). Menighedens
første forstander, P. M. S. Jensen, havde, før han
kom til Langeland 1873, været hjælpepræst ved
metodistkirken i Svendborg (s. 505). Kontakten til
Amerika var i de første årtier meget tæt, og 1871-

1900 udvandrede 28 langelandske metodister. Fra
o. 1889 tog man arbejdet op i Rudkøbing. En bedesal, Bethel, blev taget i brug i oktober 1890, og
i januar 1891 stiftedes en søndagsskole. Kapellet i
Skebjerg blev afhændet og indtægterne ved salget
brugt ved opførelse af en kirke i det nye kvarter
omkring Reberbanen, Skt. Peters Kirke, der blev
indviet 6. dec. 1896. Der var da 79 medlemmer
på hele Langeland, 13 faste ‘prædikepladser’ spredt
ud over øen og 180 indskrevne børn fordelt i fem
søndagsskoler.1 Et levende menighedsliv udfoldede sig i mellemkrigstiden, men herefter sygnede
det hen, og fra 1970’erne knyttedes menigheden
til kirken i Svendborg. Kirken stod tom de sidste
år, før den blev nedrevet i foråret 1982.2
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Fig. 2. Indre set mod alterpartiet i nord. Foto Henry Grøndahl 1907. I Rudkøbing
Byhistoriske Arkiv. – Interior looking towards the altar section in the north, 1907.

bygning
Den nedbrudte kirke ved Reberbanen (jf. fig. 5
(G2), s. 1353) kendes nu hovedsagelig fra ældre
fotografier. Den var opført på nordsiden af gaden ud mod en dengang helt åben købstadsmark
mod øst og den ældre husrække langs Ahlefeldtsgade i vest. En sti førte i de første år fra kirken
og over marken til Amtssygehuset. Tegningerne
til kirken blev leveret af arkitekt N. P. Jensen, der

1892 havde stået for opførelsen af metodistkirken
i Vejle, Skt. Pouls Kirke (DK Vejle 199-200).3
Bygningen bestod af et langhus, der var orienteret nord-syd og havde indgang fra gaden i
syd. Over sydøstre hjørne var rejst et tårn, og
til bygningens nordgavl (bag alterpartiet) sluttede sig en mindre bygning, der set udefra havde
karakter af et kor, men rummede en bolig for
kirkebetjenten. Murene var af røde sten og taget
tækket med skifer. Facaderne, også på betjentbo-
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Fig. 3. Indre set mod alteret tidligst 1910. Foto i Rudkøbing Byhistoriske Arkiv. –
Interior looking towards the altar, 1910 at the earliest.

ligen, var ved lisener opdelt i fag, hvert med et
vindue og afsluttet med en kraftig, mønstermuret
gesims. Kirkerummets vinduer, tre i hver langside, var rundbuede og havde støbejernsrammer. I
betjentboligen var åbningerne fladbuede og med
trærammer. Gavlenden mod gaden havde en artikuleret, muret udsmykning. Det slanke tårn var i
tre stokværk, hvoraf de to øverste løftede sig over
kirkens tag. Det afsluttedes i et højt, ottedelt spir,
kronet af et kors og synligt overalt i byen.
	Det enkle rum var dækket af et pudset og hvidtet tøndehvælv af træ, der spændte fra væg til væg
og var støttet af tværgående trækbånd. Alterpartiet ved den nordre endevæg var placeret foran en
vægniche, hvis runde bue var koncentrisk med
tøndehvælvet, og bag prædikestolen var udsparet
en mindre, rundbuet niche. Alterpartiet var flankeret af en kakkelovn i øst og en dør (til betjentens lejlighed) i vest. Gulvet var lagt af ferniserede
brædder, inden for knæfaldet lå et broget gulvtæppe. Over endevæggen i syd var der et tømret
pulpitur.
Kalkmaleri. I de første år var der i den større alterniche malet imiterede, lyse kvadre delvis skjult
af en barokt inspireret baldakin i mørke farver;

buernes vanger fremstod som marmor. Over
den mindre niche var en malet indskrift: »Gud er
Kærlighed«. På et yngre fotografi (fig. 3), tidligst
fra 1910, var malerierne overhvidtet og indskriften opmalet med en ny skrifttype.
inventar
Inventaret var hovedsagelig anskaffet i forbindelse med
kirkens opførelse 1896. Beskrivelsen hviler på fotografier optaget 1907 og tidligst 1910 (fig. 2-3).

Alterpartiet bestod som vanligt i metodistkirker af
et enkelt alterbord og en bagvedstående prædikestol
placeret på et podium med indgang i siderne. Alterbordet var dækket af et mørkt alterklæde samt
en hvid alterdug med indstiftelsesordene i fransk
broderi: »Jesus siger: Dette gører til min Ihukommelse«. Prædikestolen, af træ, i nygotisk stil,
var tresidet med kegleformede fyldinger under
en udsavet baldakinniche, under hvis hjørner var
profilerede kugleled.
	Et altermaleri, efter 1907, viste Jesus på korset. Jesus, der ses i trekvartprofil, hænger tungt i armene,
hovedet falder mod venstre skulder, og ansigtet er
vendt mod himlen. Korset flankeres af to skikkel-

1524

rudkøbing

ser, den ene med hvidt hovedlin (Maria), den anden en mørkklædt mand (vel Johannes). Maleriet
var indsat i en bred, akantusprydet ramme.
Alterkalken og disken var af blankt metal (sølv
eller sølvplet); alterkanden af sort porcelæn med
guldkors.
Alterskranken, rundbuet, bestod af drejede, kegleformede balustre med flade profilled foroven
og forneden under en håndliste. Balustrene var
hvidmalede, håndlisten sort. Knæfaldet var betrukket med mørkt fløjl.
Døbefonten havde cirkulær fod, kanneleret skaft
og glat kumme med stærkt profileret munding,
prydet med små kors i cirkelslag. Fonten stod vest
for alteret på et sekskantet postament i tre afsæt.
Dåbsfadet var af metal.
	Kirken var møbleret med enkle bænke af brædder med drejede forben og lige bagben. I koret
stod to løse stole med svejfet ryg.
Fra loftet hang toarmede lamper i jugendstil af
messing med kupler af hvidt glas. Senere udskiftet
med beslægtede armaturer til el (tidligst 1910).
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†ST. PETER’S CHURCH
METHODIST CHURCH
Methodism, which came to Denmark from
Eng
land via the USA, gained a foothold on
Langeland around 1870. In Rudkøbing a church
was built at Reberbanen in 1896, and a thriving
congregational life continued until the time af
ter World War II. In the 1970s the community
became associated with the church in Svendborg,
after which the church was demolished in 1982.
It had been designed by the architect N. P. Jensen,
Odense, who in 1892 also built a Methodist
church in Vejle.
	The demolished church, which is mainly known
from older photographs, consisted of a nave
building oriented north-south with access from
the street in the south. Above the southeastern

corner a tower with an octagonal spire had
been erected, and a small lodge for the verger
was attached to the north gable of the building
(behind the altar section). The walls were of red
brick and it had a slate roof. The simple interior
was covered by a whitewashed barrel vault of
wood.The altar complex at the northern end wall
was placed in front of a wall niche whose round
arch was concentric with the barrel vault.
	The furnishings, which had primarily been
acquired in connection with the building of the
church, are known only from photographs taken
in 1907 and 1910 at the earliest (figs. 2-3). These
comprised, as is usually the case in Methodist
churches, a Communion table and a pulpit behind it.

1525

Fig. 1. Udsigt mod øst over byens tage. Foto Kristian Hude 1910. I NM. – View looking east over the town roofs.

ÆRØSKØBING KIRKE
NOTER S. 1611
Historisk indledning. Den nuværende kirke er op
ført 1756-58 og har afløst en middelalderlig †kirke på samme sted (jf. s. 1597 f.).
Byens opståen. Ærø ligger i Øhavet mellem
Langeland og Als og vender mod syd ud mod
den åbne Østersø. Den langstrakte og frugtbare ø
bestod i middelalderen af fire kirkesogne: Bregninge, Tranderup og Rise, hvis landsbyer og kirker ligger højt og inde i landet, samt Ærøskøbing,
øens købstad, som ligger nede ved nordkysten
vendt mod Fyn. Her har byen lejret sig på østsiden af en lille halvø, Urehoved, der har dannet en
naturlig havn og landingsplads.
I de sparsomme skriftlige kilder optræder byen med sit nuværende navn, Ærøskøbing, første

Danmarks Kirker, Svendborg

gang 1442, da der nævnes en borgmester Mikkel Clausen ‘i Købingen’ (in der koppinghe).1 Købing betyder her blot købstad. Bosættelsen er dog
betydelig ældre, idet den første †kirke på stedet
har været en romansk kampestensbygning ligesom øens tre andre middelalderkirker. Byen synes opstået som en lille handelsplads, formentlig under navnet Visby (se ndf.), som i løbet af
12-1300-tallet, uvist hvornår, har opnået status af
købstad med særlige rettigheder. Den forholdsvis
beskedne †kirke var som den nuværende rejst i
nær tilknytning til torvepladsen, som forbandtes
med havnen med Brogade. Kirken kan – at dømme efter de få bevarede bygningsdetaljer – være
opført engang o. 1200. Hvornår området er ble-
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Fig. 2. Prospekt af Ærøskøbing set mod nord. Stik af Tom Petersen 1917. I NM. – View of Ærøskøbing looking north.

vet til et selvstændigt sogn med egen præst, ved
vi ikke.
Byen synes oprindelig at have haft et andet navn,
Visby, der nævnes i et skøde fra 1398. I dokumentet optræder som vidner en borgmester Claus Rikardsen og tre rådmænd i ‘Visby på Ærø’ (Wysby
up Erre), mens de øvrige vidner er selvejerbønder.2 Lokaliteten Visby, der altså er navnet på en
købstad, kendes kun fra dette ene dokument; men
Ærøs historiker, Erik Kroman, har overbevisende
argumenteret for, at Visby må være samme by som
den Købing, der optræder 1442.3
Købstadssognet, der også omfatter de ubeboede øer Dejrø og Lilleø, har kun en beskeden
udstrækning. Sogneskellet, der grænser mod Rise, løber lige syd for byen, og i mangel af landbrugsjord har købstaden ikke haft nævneværdige
tiendeindtægter, hvorfor sognet da også regnedes
for det fattigste af de fire på øen. Ifølge Danske

Atlas (1781) havde Tranderup Sogn ‘tilforn’ været
anneks til Ærøskøbing.4 Almene forhold taler for,
at det oprindelig har været omvendt.5
Ældre købstadsprivilegier er alle gået til grunde,
men fra Christian II og fremefter kendes privilegierne og deres stadfæstelse i afskrift. Christian
II gav 1522 borgerne i Ærøskøbing eneret på al
handel på øen og forbød handel i landsbyerne.
Rettighederne blev bekræftet af Frederik I og
Christian III og siden af de sønderborgske hertuger. Ud over privilegierne vides næsten intet om
byens historie i middelalderen og på reformationstiden.Ved en ødelæggende ildebrand 22. april
1629 brændte 44 gårde og huse. Byen oplevede i
disse år en vis befolkningstilvækst, og 1631 blev
kirken forlænget – et byggeri, som dog kun kunne gennemføres med hjælp fra øens øvrige sogne.
Ærøskøbing havde 1631-1744 en lille †latinskole
liggende mellem kirken og torvet (s. 1535).

HISTORISK INDLEDNING

Af øens almindelige historie skal nævnes, at
Ærø (Ærre) i Kong Valdemars Jordebog 1231 var
dels krongods, dels kongeligt patrimonium, dvs.
kongens private ejendom, hvortil kom et større antal gårde, der var henlagt til biskoppen og
domkapitlet i Odense og til klostrene i Holme
og Dalum.6 Mens krongodset gik i arv fra konge
til konge, kom det private gods snart (som arv
og medgift) på udenlandske hænder og var indtil
1315 en tid i de brandenburgske markgrevers eje.
Hertugtiden. Fra 1439 og helt til 1864 var Ærø
en del af hertugdømmet Slesvig, hvor øen ofte
optrådte som et vedhæng til Als. En ny periode
i øens historie indledtes 1564, da kong Christian
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III’s yngste søn, hertug Hans den Yngre (Frederik
II’s lillebror), fik overladt udvalgte områder i både
Holsten og Slesvig og blev den nye landsherre
på Als og Ærø.7 Ved arvedelingen efter Hans den
Yngre 1622 blev Ærø udskilt som et lille fyrstedømme for hans ældste søn, hertug Christian, og
efter hans død 1633 blev øen opdelt i fire områder,
der hver blev styret af hans brødre og en brodersøn i de øvrige små fyrstedømmer, Sønderborg,
Nordborg, Glücksborg og Pløn.8 En af disse var
hertug Philip af Glücksborg, som 1634 skænkede
prædikestolen. De fire hertugelige dele blev snart
til tre og efterhånden til to, knyttet til hvert sit af
de slesvigske hertugdømmer, idet Ærøskøbing og

Fig. 3. Udsnit af prospekt af Ærøskøbing fra Peder Hansen Resens Atlas Danicus, 1677. 1. Kirken. 2. Latinskolen.
3. Rådhuset. 4. Kagen. 5.Vestergade. 6. Østergade (fejl for Søndergade). 7. Brogade med skibsbroen. 8. Nørregade.
Bebyggelsens udstrækning er korrekt angivet, men husene og kirken er nærmest blot signaturer ( jf. s. 1598). –
Detail of view of Ærøskøbing from Peder Hansen Resen’s Atlas Danicus, 1677. 1. Church. 2. Latin School. 3. Town Hall.
4. Whipping post. 5. Vestergade. 6. Østergade (error for Søndergade). 7. Brogade with quay. 8. Nørregade. The built-up area is
correctly shown, but the houses and the church are hardly more than symbols.
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Fig. 4. Kort over Ærøskøbing 1862. 1:8.000. Trap, 1. udg., Hertugdømmet Sønderjylland 2,
1864. – Map of Ærøskøbing, 1862.

de to midterste dele fortsat var under glücksborgerne. I kirken havde hertugen sit eget pulpitur
og sine egne †herskabsstole.9 Den danske konge
overtog 1730 den ene halvdel af øen (Ærøs østre
og vestre dele) og 1750 også den anden halvdel
(øens midterste del med Ærøskøbing). Hermed
var hele øen igen samlet under den danske monark, hvor den blev administreret sammen med de
såkaldt kongelige dele af hertugdømmerne.
Gejstlig administration. Kirkeligt var Ærø fra
gammel tid bundet til Fyn. Øen hørte til Fyns
Stift, kun afbrudt af årene 1819-66, da den sammen med Als udgjorde et særligt, lille stift med
Egen Kirke på Als som bispesæde.10
Efter at hertug Hans den Yngre 1564 var blevet landsherre (jf. ovf.), forbeholdt den danske
konge sig fortsat patronatsretten over de ærøske
kirker. Opsynet med kirkerne blev som tidligere
varetaget af biskoppen i Odense i forening med
stiftslensmanden (senere stiftamtmanden), der tilsammen udgjorde stiftsøvrigheden.

Den blandede jurisdiktion blev efter 1564 udfordret af den nye landsherre, hertug Hans den Yngre.
Han ønskede som luthersk territorialfyrste også
at overtage kirkehøjheden ligesom i sine øvrige
landområder. For at håndhæve danske rettigheder
sendte den danske regering 1589 Fyns biskop Jacob
Madsen og stiftslensmanden Laurids Brockenhuus
på en visitatsrejse til Ærø og Als, hvor de skulle undersøge kirkernes regnskaber og bygningernes tilstand. Præsterne måtte møde frem, for at det kunne godtgøres, at alt foregik efter Kirkeordinansen.
I visitatsberetningen nævnes Ærøskøbing dog kun
perifert.11 Et kaldsbrev, som hertug Hans 1597 gav
til byens kapellan- og skolemesterembede, blev
med det samme kendt ugyldigt, og indehaveren,
Jørgen Rasmussen, blev frakendt kjole og krave.12
Fra 1741 overgik det overordnede ansvar til
Overdirektionen for de kongelige kirker på Als
Fig. 5. Kort over Ærøskøbing 1899. 1:8.000. Trap, 3.
udg. – Map of Ærøskøbing, 1899.
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og Ærø (fra 1885 kun Ærø), mens det daglige
ansvar blev varetaget af Kirkeinspektionen for
de kongelige kirker på Ærø og Als, hvor amtsforvalteren i Nordborg var kirkeinspektør (jf. opførelsen af Ærøskøbing nye kirke s. 1540). Efter
krigen 1864 og Ærøs indlemmelse i Svendborg
Amt omfattede inspektoratet fra 1885 kun de
ærøske kirker, der havde fælles kirkekasse. Kirkeinspektøren aflagde regnskab over for amtmand
og øens provst i den årlige ‘kirkesession’. 1947
blev den fælles kirkekasse ophævet, og kirkerne
overgik til selveje. – Ærøskøbing hører til blandt
de sogne, der inden 1860 oprettede et menighedsråd.
Søfart. Ærøskøbing er det gamle centrum for
handel og håndværk på øen, der har udgjort det
naturlige opland. Vigtig var længe handelen med
korn, der blev sejlet til hertugdømmerne, de
nordtyske havne og til Norge. O. 1780 blev byen
overhalet af Marstal, både når det gjaldt antallet af
skibe og af indbyggere. Ærøskøbing havde dog i
første halvdel af 1800-tallet en betydelig skibsfart
med op imod 100 hjemmehørende skibe. Efter
1864 kom skibene i langfart, til Middelhavet og
til Sydamerika; af betydning var fra slutningen af
1800-tallet navnlig fragten med torsk fra Newfoundland.13
Sagn. J. R. Hübertz, der var læge i Ærøskøbing
1827-32, gengiver i sin bog om Ærø flere små sagn
fra byen, bl.a. det gamle om den trebenede helhest,
der er et varsel om døden, og ‘kun høres der, hvor
nogen skal dø’.14 Den klamper gennem gaderne
og mødes oftest på kirkegården. Nogle påstår, at
den er hovedløs. Ifølge et andet sagn, kan man ved
kirkeristen træffe en høne med kyllinger, uden at
nogen dog kender dens betydning. Hübertz beretter endvidere om en orkanagtig storm, der natten til 4. april 1830 voldte skade i byen. Stormen
var, som det blev oplevet, ledsaget af et jordskælv,
‘thi gulvet sank på flere steder’ i kirken.15
Religiøse rim og bønner. Sognepræst Ditlev Mogensen Lucoppidan gengiver 1722 i kirkebogen
seks ‘galne bønner’, som han palmesøndag havde
‘aflyst’ (afskaffet) fra prædikestolen. De brugtes da
stadig af mange, både gamle og unge.16 Bønnerne,
der også nævner jomfru Maria, citeres her i
uddrag: 1) ‘Der står et træ i paradis, toppen op til

himmerig, så mange små grene, som der er på, så
mange Guds engle for mig stå, to ved min væg,
to ved min læg …’. 2) ‘Jesus gik i sin urtegård,
han svedte mange modige tår, så på sine fem sår
… I hvem som læser denne bøn tre gange aften
og morgen, han skal aldrig smage døden …’.
3) ‘Jesus gik ud i sin urtegård, han svedes vand og
blodige tår, han så de hellige fem sår …’. 4) ‘Her
går et bånd om dette hus, Jesus er her inde, hvem
bandt det bånd, det gjorde Jesus med sin højre
hånd, hvem sang den salme, det gjorde jomfru
Maria med bogen i sin hånd …’. 5) ‘Der står et
træ i paradis … så mange Guds engle skal for
min seng stå, to ved enden af mit hoved, tre ved
hver af mine fødder, to mig dække, to mig vække,
tre mig vejen vise til himmerigets glæde …’.
6) ‘Jesus stod op af sin velsignede grav, hans næse
var blå, hans mund var kold, og åbne vare hans
fem sår. Jesus gik til senge, havde bog i hænde,
jomfru Maria tænder op lys, her er vor Herre
Jesus i dette hus Guds ord. Amen’.17
Begravelsesskikke. Fire personer blev ved midten
af 1700-tallet idømt bøder, fordi de egenmægtigt
havde kastet jord på et lig og fyldt graven, før
præsten kom.18
‘Sjælemesse’. Sognepræst Hans Bertram Trojel
beklagede 1814 over for biskoppen, at degnen
ved begravelser (endnu) holdt ‘en ren katolsk
sjælemesse’: Efter kistens nedsættelse på kirkegården samledes følget i kirken, hvor degnen læste
en af Davids bodssalmer, hvorpå han knælede for
altret og sang det lille litani eller ‘O, du Guds lam’.
Så fortsatte han litaniet i degnestolen og messede
til slut en kollekt om syndernes forladelse. Handlingen blev betegnet som en ‘bøn’, og præsten
ønskede den afskaffet. Degnen burde (mod betaling) kun synge en enkelt salme, og ville familien ‘have noget andet og mere’, kunne man bede
præsten holde en tale.19 Biskoppen og Kancelliet
gav sognepræsten ret i sin klage.
Efter afsættelsen af J. F. Struensee blev der 16.
febr. 1772 fra prædikestolen holdt en ‘taksigelse
for revolutionen 17. januar’, og en uge efter var
der i den anledning atter en ‘højtidelighed’ i kirken.20
Ærøskøbing Sogn danner siden 2012 et fælles
pastorat sammen med øens øvrige sogne.
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Fig. 6. Kirken og dens omgivelser 1975. 1:2.000. Den indtegnede, stiplede linje angiver grænsen for den gamle
†kirkegård ved nedlæggelsen 1809 (s. 1533). Efter kort i Historiske huse i Ærøskøbing, 1975. Efterbearbejdet af
Mogens Vedsø 2016. – The church and its surroundings, 1975. The broken line drawn in shows the boundaries of the old
†churchyard when it was closed down in 1809.

KIRKENS OMGIVELSER OG
†KIRKEGÅRD
Beliggenhed. Byens gamle hovedakse er Brogade,
der fra havnen (skibsbroen) fører op til Torvet.
Kirken er rejst lidt øst for torvet kun adskilt fra
dette ved en husrække. Som det også er tilfældet i
Rudkøbing, kan der næppe være tvivl om, at det
er handelspladsen, torvet, der har været bestemmende for kirkens placering: først torveplads, så
kirke. Fra havnen stiger terrænet jævnt 2-300 m
op til torvet, hvis brolægning ligger ca. 9 m over
havet. Kirken var indtil 1809 omgivet af en †kirkegård, der i store træk har svaret til den nuværende grønne kirkeplads.
Strukturen i bebyggelsen er i hovedsagen den
samme som i 1600-tallet (fig. 3). Brogade og
Søndergade danner to sider i en retvinklet trekant, der som den længste side har den skråt lø-

bende Nørregade, som følger kystlinjen. Husene
er overvejende i en etage, mange er fredede, og
tilsammen udgør de en enestående samling.21
Kirken og den tidligere kirkegård ligger midt i
den skitserede trekant, trukket tilbage fra gaderne, så der overalt er rækker af huse med baggårde
og haver mellem kirkeplads og gade.
Adgang og indgange. Kirken og pladsen omkring
den er nu som tidligere tilgængelig fra tre sider:
fra torvet i vest, fra Søndergade i syd og fra Nørregade i nordøst. Den gamle hovedadgang er Kirkestræde mellem torvet og kirken (jf. fig. 11), der
på søndre side passerer forbi den tidligere skole.
Torveplads og kirkegård blev 1939 forbundet med
endnu en passage for kørende trafik, da man nedbrød naboejendommen mod syd og rykkede den
nye sparekassebygning fri af skolen (se ndf.). De
to korte stræder leder ind til en lille brolagt plads
foran tårnet med kirkens hovedindgang. Pladsen
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afgrænses af lave, hvidtede og cementafdækkede
mure, som er opført 1950 efter forslag af havearkitekt Børge Wad i forbindelse med nyindretning af
kirkens omgivelser (jf. fig. 7). Foran kirken er rejst
en buste af »Ærøboen, digteren, præsten Anders
Christensen Arrebo 1587-1637«, udført 1934 (efter Arrebos malede portræt i Vordingborg Kirke) af
billedhuggeren Gunnar Hammerich. Busten, der
er af bronze, er anbragt på en høj sokkel af granit.
Fra Søndergade er der adgang til kirken for
fodgængere ad en smal slippe (mellem Søndergade 35 og 37), lukket af en jerngitterfløj mellem murede, hvidtede piller også fra 1950. Og fra

Nørregade kommer man ind på kirkens område
ad en lignende fodgængerlåge (fig. 8).
Det åbne, grønne område omkring kirken omgives mod syd og nord af småhaver og baggårde,
hørende til husrækkerne mod Søndergade og
Nørregade. Mod øst støder området op mod
præstegårdens store have, adskilt fra denne ved
en hvidtet og teglhængt mur fra 1950. Hegnene
består i øvrigt af blandede materialer og indretninger: sammenbyggede baghuse og værksteder,
hvidtede, rød- og gulkalkede, de fleste med egen
dør til og fra kirkens område. Mod nord og nordøst omgives private haver af hække, trådhegn og

Fig. 7. Forslag til anlæg af kirkepladsen ved arkitekt Andreas Jensen og havearkitekt Børge Wad 1950. 1:500. Teg
ning i Danmarks Kunstbibliotek. – Proposal for establishment of the church square by architect Andreas Jensen and landscape
gardener Børge Wad, 1950.
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Fig. 8. Kirken og den tidligere †kirkegård set fra Nørregade. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church and the
former †churchyard seen from Nørregade.

plankeværk. Brolagte gange, udstukket 1950 af
Børge Wad, fører over græstæppet fra indgangene
til kirkens døre.
Den spredte beplantning af store, ofte gamle og
fuldkronede træer tæller lind, hestekastanje, ask,
ahorn og tjørn. Herunder er der busketter med
blomstrende buske, og om foråret grupper af løgplanter.
†Kirkegården omkring kirken udgjorde ved begravelsernes ophør 1809 et uregelmæssigt, sekskantet areal (fig. 6). Ifølge løjtnant Christian Ludolf Papes plan (fig. 83) målte kirkegården 1734
ca. 70 m øst-vest og knap 60 m syd-nord. Den
nuværende kirkeplads har i hovedtrækkene bevaret de gamle skel. Grænsen mod øst, markeret af
muren ind mod præstegårdshaven, er den samme,
mens nabomatriklerne i syd og nord med tiden
er krøbet lidt ind på kirkens grund, så arealet i
dag nærmest udgør en sekskant.

Hegnene bestod i 16-1700-tallet overvejende af
plankeværker, der krævede megen vedligeholdelse,
tit væltede og måtte sættes op igen. 1773 lå præstegårdshaven helt åben, og præsten blev refunderet for at have sat plankeværket i forsvarlig stand
‘efter gammel brug’. Hertil havde han betalt for
brædder til en strækning af 36 favne (ca. 22 m).22
Tjære optræder som en fast tilbagevendende post
i regnskaberne, hvorimod murede hegn ikke
nævnes. Den viste kirkegårdsmur på prospektet
i Resens Atlas (fig. 3) må derfor være fri fantasi.
Mere troværdigt er matrikelkortet 1734 (fig. 83),
hvor kirkegårdens sydside afgrænses af husrækker,
mens der synes at være plankeværker i hvert fald
mod vest og nord.
De tre indgange omtales ofte som ‘kirkeristene’
eller blot ‘ristene’ efter de †jernriste (i trærammer),
der lå i bunden af dem. At dømme efter sammenhængen har det været murede og teglhængte
portaler, således som de da også er gengivet på
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Fig. 9. Kirken og dens omgivelser set fra sydøst. Tegnet af J. Th. Hansen, 1898. Trap, 3. udg. – The church and its
surroundings seen from the south east.

det farvelagte kort fra 1734 (fig. 83). Hovedindgangen23 i vest ved udmundingen af Kirkestræde
blev fornyet 1677. Af Herman Bosen i Svendborg indkøbtes 4000 mursten, en stenhugger
tildannede store kampesten til kirkeportens fundament, og en snedker betaltes for at udføre de
tømrede fløje, som lukkede åbningen.22 Endnu
en ny kirkeport, den søndre eller den nordre, blev
1698 muret op fra grunden af murermester Hans
Haagerup.22
Den græsklædte kirkegård er på tegningen 1734
(fig. 83) vist med spredt liggende gravtuer, mange
forsynet med et lille kors. Stier fører fra indgangene til kirken, eller fra en indgang til en anden, idet
begravelsespladsen har været et trafikeret område,
der indbød til en let genvej – en praksis, der er
fortsat efter kirkegårdens nedlæggelse og til tider
har bragt sindene i kog (jf. s. 1536).

Bygninger omkring kirken. Et ligkapel (fig. 90), fra
1884, i kirkepladsens nordvestre hjørne, er 2012
indrettet som konfirmandstue. Den lille hvidkalkede og teglhængte bygning, der vender nord-syd,
er tegnet af arkitekt J. J. Eckersberg, Svendborg.24
Gavlene har takkede kamme, den søndre smykkes
med retkantede højblændinger omkring en korsblænding. Der er en rundbuet port i syd og små
rundbuede vinduer i siderne med støbejernsrammer. Ved omdannelsen til konfirmandstue 2012
(arkitekt Steffen Pedersen) blev der indrettet toiletter i nordenden og etableret fjernvarme. – Et
ikke anvendt forslag til et ligkapel (fig. 10), fra 1879,
er signeret (eller kontrasigneret) af kgl. bygningsinspektør (L. A.) Winstrup. Forslaget viser et hus
i nygotiske former af røde mursten.25
†Materialhus. Ligkapellet opførtes ved delvis
genanvendelse af murene fra et †materialhus, der
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var bygget 1840 på samme sted (jf. kortet 1862,
fig. 4).26 Huset rummede bl.a. en †kalkkule.27
Den tidligere skole (jf. fig. 11),Torvet 9, er opført
1789 som afløser for †latinskolen (se ndf.).28 Den
enkle toetagers grundmurede bygning, tidligere
kaldet ‘Visdomskilden’, er i syv fag, gulkalket og
har teglhængt tag med halvvalmede gavle i nord
og syd. Den harmoniske facade mod torvet har en
dør i midten, og foran huset står fire lindetræer. Et
lille sidehus af bindingsværk ud for skolebygningens nordøstre hjørne, langs Kirkestræde, er ældre
end 1778.29 Her lå indtil 1940’erne også byens
†sprøjtehus. – Bygningen fra 1789 var i brug som
skole indtil 1847, da den afløstes af en ny og større
skolebygning på hjørnet af Torvet og Brogade.
En ældre †skolebygning på samme grund (Torvet 9) fungerede som egentlig †latinskole fra 1631
til 1744, da institutionen blev nedlagt, og skolen fortsatte som almindelig skole. Den beskedne
bygning, der er vist på prospektet i Resens Atlas
(fig. 2), var kun skilt fra †kirkegården ved et plankeværk. Bygningens udseende er ikke nærmere
kendt; ved nedbrydningen 1789 betegnedes den
blot som ‘det forfaldne gamle skolehus’.30
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Nabobygningen til skolen (Søndergade 25), på
hjørnet af Torvet og Søndergade, er opført 1939
for Ærøskøbing Spare- og Lånekasse af arkitekt
Alexis Prior. Den helvalmede bygning, i to etager, er præget af 1930’ernes nyklassicisme. Den
erstattede en lavere bygning, Farvergården, der
som nævnt stødte direkte op til skolen.31
Det tidligere rådhus (Søndergade 16b) ved sydsiden af Torvet er opført »1863« efter tegning af
kgl. bygningsinspektør L. A.Winstrup. Bygningen,
der indtil 1974 var byens ‘Råd-, Ting- og Arresthus’, er i røde sten i to etager, tækket med skifer.
På facaden ses foruden årstallet indskriften »Med
Lov skal man Land bygge« samt skjolde med monogrammer for Frederik VII og Christian IX.32
Byens ældre †rådhus fra 1778 (jf. fig. 4) lå frit
på torvet i flugt med Søndergades nordside. Huset var i grundmur i to etager og betegnes 1834
af J. R. Hübertz som ‘den smukkeste og bedste
bygning i staden’.33 – Det foregående †rådhus, der
tjente indtil 1778, lå på samme sted (jf. fig. 3) og
rakte muligvis tilbage til genopbygningen efter
byens brand 1629. Det benyttedes til gudstjeneste,
da man 1756-58 byggede den nuværende kirke.

Fig. 10. Ikke anvendt forslag til ligkapel fra 1879 (s. 1534). 1:300. I NM. – Unrealized proposal
for a mortuary chapel from 1879.
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Præstegården (Søndergade 43) fra 1852 er en
grundmuret bygning på 11 fag med to fag åben
port ind til den bagvedliggende have, hvorfra en
dør i havemuren leder ind til kirkepladsen. Husets facade er gulkalket med hvid gesims, havesiden rødmalet. Den tidligere †præstegård på samme
sted var en bindingsværksbygning på syv fag.34
Fra kirkegård til kirkeplads. Efter begravelsernes
ophør 1809 blev området omkring kirken en offentlig plads, hvor børnene legede. De gamle skel
søgtes opretholdt, og en borger blev 1810 idømt
en bøde, fordi han havde flyttet sit plankeværk
ind på den tidligere kirkegård.22
Princippet om fri adgang blev jævnligt udfordret af hærværk og forstyrrelse af den offentlige orden. Kirkesessionen anskaffede 1809
tre hængelåse,22 så lågerne kunne aflåses uden
for kirketiden for at undgå ‘urenlighed’. 1813
accepterede man dog igen at åbne pladsen, imod
at byfogeden sørgede for bedre opsyn.35 Grunden
til, at den havde været aflåst, var, at byens ‘vilde og
tøjlesløse ungdom’ havde ødelagt kirkens tagsten
og vinduer, og at der flere steder var ophobninger af ‘menneskeskarn’, især ved den nærliggende
skole.36 1857 var der atter hærværk på kirken, og

kirkeinspektøren lod igen lågerne låse.37 De omkringboende holdt på, at der fra ‘arilds tid’ havde
været fri adgang for alle; mange havde tilmed
døre, som vendte ud mod pladsen, og heri gav
landfogeden dem ret.38 Kirkeinspektoratet afviste
endnu en tid at åbne port og låger,39 og først det
følgende år blev der igen fri passage.
1821 aftaltes det med den nye biskop over Als
og Ærø, at området skulle planeres, dog skulle de
tilbageværende gravsten så vidt muligt forblive på
plads.40 Kunst- og handelsgartner J. J. Chr. Jensen
fremlagde 1839 et udkast til et ‘lystanlæg på den
gamle kirkegård’.26 Forslaget, der dog næppe kom
til udførelse, viste slyngede gange og en beplantning i nord med nåletræer. En †gitterport af støbejern for enden af Kirkestræde, anskaffet 1855,41
var i brug til midten af 1900-tallet.
Pladsen forvandledes i 1800-tallets senere del
til et lille indtagende haveanlæg med gange og
træer, fastholdt på Joseph Theodor Hansens tegning 1898 (fig. 9). Den nuværende indretning
med brolagte stier i græs er som nævnt udført
efter forslag af havearkitekt Børge Wad 1950, da
også en del ældre træer blev fældet af hensyn til
lysforholdene.42 Andre træer blev fældet og nye
plantet 1974.43

Fig. 11. Torvet set mod øst o. 1920. Tv. Kirkestræde og i midten den gamle skolebygning fra 1789 (s. 1535). Foto i Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv. – Market square
looking east c. 1920. Left: Kirkestræde. Centre:The old school building from 1789.
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Fig. 12. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south east.

DEN NUVÆRENDE KIRKE
INDVIET 1758
BYGNING
Oversigt. Kirken, der afløste den nedrevne middelalderkirke (s. 1597 f.), blev bygget lidt nord for denne. Bygningen er opført under ledelse af tømrermester Johan
Paul Seiffert og murermester Rasmus Simonsen, med
førstnævnte som den egentlig ansvarlige ( jf. bygningstavle fig. 20). Grundstenen blev nedlagt 3. marts 1756,
og kirken blev indviet 11. aug. 1758.44
Den store bygning er opført i en enkel klassicerende barokstil og består af et bredt langhus med en
apsis i øst. Hovedindgangen er i vest gennem tårnet,
som afsluttes med et lanternespir. Indvendig fremtræder kirkerummet nu i den skikkelse, som det fik ved
en ombygning 1949-50 ved arkitekt Andreas Jensen.
Herunder blev kirken ved spinkle søjler delt op i et

‘hovedskib’ med et reduceret antal stolestader og to
‘sideskibe’. Det tredelte rum dækkes af hvælvede, pudsede trælofter. Kirkens vestende er indrettet til dåbsventeværelse og trappe- og skabsrum. Oprindelig var
kirkerummet dækket af et gipset †træloft med tre
kuplede hvælv, som 1894 blev afløst af et stort, tømret
†tøndehvælv efter forslag af arkitekt Niels Jacobsen.
Orienteringen har en mindre afvigelse mod syd.
Opførelsen af den nye kirke nød kongens bevågenhed og blev støttet med indtægterne af et lotteri
og ved kollekter i landets kirker. Initiativet blev taget
af Kirkesessionen for Als og Ærø, som lod udarbejde
overslag og udbød arbejdet i licitation. De tabte †tegninger, der 1755 blev godkendt af Danske Kancelli, var
udført af en eller flere Odensemestre, muligvis Fyns
førende entreprenør, tømrermester Truels Lund.

BYGNING
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Fig. 14a. Opstalt af vestfacade og tværsnit set mod øst. 1:300. Målt og tegnet af Niels Jacobsen 1910. Aftryk i NM.
– Elevation of west facade and cross-section looking east.

stang med kugle og vindfløj, der senest er fornyet
»1868«, da også tårnets blytag blev afløst af kobber.
Indre. Kirkerummet fremtræder nu i den skikkelse, det fik ved Andreas Jensens ombygning
1949-50, som havde den klare hensigt at gøre
rummet mindre (jf. s. 1545).
Oprindelig var kirken dækket af et pudset
†træloft (jf. fig. 91) med tre nærmest ovale, kuplede hvælvinger, i hvis toppunkter der var stukrelieffer af henholdsvis solen, jordkloden og månen.47
De tre hvidtede hvælv, der var knap 4 m høje og

kantet med en profileret gesims, delte rummet
på tværs, kun adskilt af bindbjælker. Den østre
hvælving sluttede sig til apsidens runding, men
var på vestsiden – ligesom de to øvrige – retkantet med afrundede hjørner. Reliefferne med
de to himmellegemer, der omgav jordkloden i
midten, har efter alt at dømme henvist til skabelsesberetningen (1 Mos. 1,14 ff.), hvor Gud satte
solen og månen på himmelhvælvingen for at de
kunne lyse på jorden. Loftet blev taget ned 1894
og afløst af en stor tømret hvælving (jf. s. 1544).
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Fig. 14b. Opstalt af sydfacade. 1:300. Målt og tegnet af Niels Jacobsen 1910. Aftryk i NM. – Elevation of south facade.

BYGGERIET 1753-58
Det var Ærøskøbings overgang til den danske
konge 1750 (jf. historisk indledning s. 1528), som
banede vej for en ny kirke, hvis størrelse og indretning kunne manifestere det dansk-norske monarki. Frederik V besøgte byen samme sommer,
men initiativet til nybyggeriet udgik fra lokale
embedsmænd: de tre medlemmer af Kirkesessionen for Als og Ærø.48 Denne styrelse handlede i
byggesager uafhængigt af biskoppen i Odense og
havde direkte adgang til Kancelliet i København.

I byen var der en forventning om, at kongen ville
bekoste en ny kirke, og hidtil havde borgerne ikke villet bidrage til den gamle kirkes istandsættelse.49 De ønskede tværtimod at opgive kirken, og
Sessionens medlemmer så det som deres opgave
at befordre en ny kirke og sikre opførelsen med
statsmidler. Af sagens akter får man det indtryk,
at beslutningen om at nedrive den gamle †kirke
allerede var truffet på forhånd.
Kirkesessionen lod 10. okt. 1753 afholde en offentlig synsforretning over †kirken ved fire håndværksmestre fra Odense: to murermestre, Gottfried
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Fig. 14c. Længdesnit set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Niels Jacobsen 1910. Aftryk i NM. – Longitudinal section
looking north.

Hartman og Johan Hindrich Gitterman, og to
tømrermestre, Truels Lund og Sven Jensen. De
konkluderede, at kirken var så forfalden, at der
af sikkerhedsgrunde ikke burde holdes gudstjeneste i den. De fire tilbød i samme erklæring – i
løbet af tre uger – at udarbejde en tegning (‘afridsning’) og et overslag til en ny kirke.50
Synsforretningen og forslaget til en ny kirke
sendtes allerede 18. nov. 1753 til kongen, og heri
var tonen yderligere skærpet: Man havde længe
frygtet, at kirken ville styrte sammen og koste liv.
Overslaget til en ny kirke lød på 10 til 12.000 rdlr.,

Danmarks Kirker, Svendborg

og da Ærøskøbing Kirke kun havde en beholdning på 800 rdlr., bad Sessionens medlemmer om,
at der måtte afholdes et lotteri og bevilges en kollekt
i alle rigets kirker. Herved ville, som de udtrykte
sig, ‘alle retsindige undersåtter’ kunne bevidne deres glæde over, ‘at denne by og det ganske land
Ærø (igen) er kommen under Deres kongelige
Majestæts allerpriseligste regering’.51 11. jan. 1754
blev der bevilget en kollekt overalt i Danmark.
Den indbragte i første omgang dog kun 3.389
rdlr., hvorfor den 1755 blev udvidet til også at
omfatte kirkerne i Norge og hertugdømmerne.52
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Fig. 16. Indre med udsnit af sydvæggen, tv. prædikestolen fra 1634 (s. 1567). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior
with detail of south wall. Left: Pulpit from 1634.

KIRKEN 1758-1950
De væsentligste ændringer siden kirkens opførelse har vedrørt kirkens indre, hvor loftet blev
ombygget 1894 og igen 1949-50. Vinduernes
trækarme blev fornyet 1824,66 og 1868 blev som
nævnt tårnspirets blybeklædning afløst af et kobbertag.67
Det gipsede †træloft (jf. s. 1539) krævede fra
begyndelsen megen vedligeholdelse. Murermester Simon Rasmussen (vel Rasmus Simonsens
søn) reparerede 1769 og 1776 kirkens ‘hvælvinger’, og igen 1789 og 1801 blev der betalt for
gipsarbejder.22
Loftet måtte 1894 vige for en stor bræddeklædt
†tøndehvælving med et vandret stykke loft langs
væggene (fig. 14a, 14c og 23). Loftet var tegnet
af arkitekt Niels Jacobsen, Odense,27 og konstruk

tionen gav udseende af at hvile på konsoller, mens
det i virkeligheden var ophængt i tagværket.
Igennem den langsgående hvælving var to bindbjælker fastgjort til hanebjælken med en stolpe
i midten. Konsollerne var prydet med udsavede
dyrehoveder, og på bræddebeklædningen var der
for hvert fag spinkle, påsømmede ribber. Loftet
var malet i flere, mørke nuancer. I apsidens halvkuppel mødtes ribberne omkring en halvcirkel,
og over konsollerne var der påsat små cirkelskiver
med geometriske mønstre. – Det tømrede loft,
der radikalt ændrede kirkerummet, har svaret til
de ‘åbne tagstole’, som fra o. 1880 blev udført i
mange nye kirker.68 Den nyetablerede arkitekt har
med det kunstfærdige loft fulgt en trend i tiden.69
En hovedreparation 1913 af bygningen omfattede foruden nyt stoleværk også nyt gulv og varmeapparat samt elektrisk lys.46
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ANDREAS JENSENS OMBYGNING
1949-50
Ombygningen, der gav kirkens indre det udseende, det har i dag, udsprang af et lokalt ønske
om at ændre rummet, så det fik en mere ‘passende’ størrelse i forhold til menigheden.70 Købstadens indbyggertal steg i løbet af første halvdel
af 1800-tallet fra ca. 1300 til 1700, men viste fra
o. 1900 en vigende tendens og var 1930 faldet til
kun 1294 indbyggere – hvorved sognet ikke var
større end et landsogn. Kirken føltes for stor.
Opgaven blev overladt til arkitekt Andreas Jensen, Svendborg, der 1947 fremlagde forslag til en
ombygning (fig. 17-19). Idéen, der til dels allerede
var formuleret af menighedsrådet, var at opsætte
et nyt loft, båret af piller, som delte kirkerummet
i et hovedskib og to sideskibe. En yderligere reduktion af rummet fremkom ved en udskillelse af
pladsen under orgelpulpituret. Forslaget blev anbefalet af kgl. bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, der dog foretrak, at søjlerne blev sekskantede og malede.42 Selv ændrede arkitekten udformningen af sideskibenes loft (sml. fig. 18c og 63).
Arbejdet blev udført 1949-50, og efter at have
været lukket i ni måneder blev kirken genåbnet
ved en festgudstjeneste 18. juni 1950.71
Efter ombygningen har kirkerummet fået præg
af en basilika. Det dækkes nu af et tredelt, pudset
loft, der hviler på spinkle, sekskantede og træbe-
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klædte søjler (fig. 16 og 21). ‘Hovedskibet’ har
tøndehvælv, ‘sideskibene’ vandrette lofter, som er
afrundet mod væggene. Der er kun stolestader i
det midterste afsnit, som kan siges at udgøre ‘en
kirke i kirken’. I øst er søjlerne i en lidt slankere
udgave ført rundt langs apsidens krumme væg,
mens det murstensbelagte korgulv, der er hævet
to trin, skyder sig ud som en tunge mod skibet.
I kirkens vestende er der under orgelpulpituret
indrettet et dåbsventeværelse i syd og et trappeog skabsrum i nord, adskilt af en gang, som forbinder våbenhus og kirke. I langmurene er de to
†døre midt i hver side erstattet af rundbuede vinduer, svarende til de øvrige.
Ombygningen af Ærøskøbing Kirkes indre har
en interessant parallel i indretningen af det katolske Skt. Bendts Kapel i Rudkøbing, som 25
år tidligere var udført af Andreas Jensens kollega,
Svendborgarkitekten Frits Jørgensen (jf. s. 1493
ff.). En sammenligning af de to tværsnit (fig. 18
og s. 1496, fig. 5) viser da også, at Andreas Jensen
ikke kan have været ukendt med det lille kapel i
Rudkøbing.
Det store lyse rum i Ærøskøbing vidner om
hans forkærlighed for en lidt tør klassicisme, hvor
indretningens fasthed rimer naturligt med den
senbarokke kirkes stramme ydre. Farveholdningen er præget af det gule teglstensgulv og de gulmalede søjler, som kontrasterer med det blåmalede stoleværk.

Fig. 17. Grundplan med forslag til bl.a. ny gulvbelægning, tegnet af Andreas Jensen 1949 (s. 1546). 1:300. I Danmarks Kunstbibliotek. – Ground plan with proposal for new flooring drawn by Andreas Jensen, 1949.
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Fig. 18a. Forslag til kirkens ombygning, tegnet af Andreas Jensen 1947 (s. 1545). 1:300. Opstalt af sydside. I Danmarks Kunstbibliotek. – Proposal for rebuilding of church, drawn by Andreas Jensen, 1947. Elevation of south side.

TEMATISK OVERSIGT
Gulvene (jf. fig. 17) er 1950 lagt med gule mursten på fladen, der i langhuset og tårnrummet er
suppleret med kors af røde mursten. Belægningen afløste et †flisegulv fra 1914. Efter forbuddet
mod begravelse inde i kirken blev murermester
Johan Christian Seiffert 1808 betalt for at reparere †gulvet og for at opfylde de nedsunkne grave.22 Der er trægulv under stolestaderne.

Vinduerne (jf. fig. 16) har bevaret deres oprindelige skikkelse fra kirkens opførelse 1756-58.
De rundbuede egetræskarme er fornyet 1824.66
Ved restaureringen 1950 indsattes som nævnt
midt i hver langside tilsvarende vinduer på de
tidligere †døres plads. De nu hvidmalede rammer blev 1858 indvendig malet med ‘perlegråt’,
udvendig med ‘bronzegrønt’.67
Tagværker og tagbeklædning. Tømmeret over det
store langhus (jf. fig. 14a og c) er af fyr og fra kirkens
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Fig. 18b. Forslag til kirkens ombygning, tegnet af Andreas Jensen 1947 (s. 1545). 1:300. Længdesnit set mod nord. I
Danmarks Kunstbibliotek. – Proposal for rebuilding of church, drawn by Andreas Jensen, 1947. Longitudinal section looking
north.

opførelsestid; spærfagene støttes af lange, krydsende stivere. Apsidens tag, der er ført op til langhusets
tagspids, er delt i seks fag. De svagt opskalkede tagflader er tækket med røde vingetegl. En †lynafleder
langs tagspidsen var opsat inden 1898.
Tårnspirets tømmerkonstruktioner er af eg (jf.
fig. 14c); i en bjælke er skåret årstallet »1767«.72
Tårntag og spir var oprindelig tækket med bly,
som 1868 blev afløst af kobber, et arbejde som
udførtes af kobbersmedemester J. Lindegaard.67

Vindfløjen over tårnspiret, af kobber og forgyldt, bærer årstallet »1868«. Den er anbragt på
en fløjstang, fornyet 1975, over en stor kugle af
forgyldt kobber.
En nedtaget *(†)vindfløj med årstallet »1793« er
af kobber og måler 27×58 cm. Den opbevares
i Ærø Museum sammen med en *(†)fløjstang af
jern (inv.nr. 0096x0008), der er fastgjort til en
tømret stolpe, som har udgjort det øverste af
spiret; samlet længde 4 m. – Vindfløjen opsat-

1548

ÆRØSKØBING KIRKE

Fig. 18c-d. Forslag til kirkens ombygning, tegnet af Andreas Jensen 1947 (s. 1545). 1:300. Tværsnit set mod vest og
øst. I Danmarks Kunstbibliotek. – Proposal for rebuilding of church, drawn by Andreas Jensen, 1947. Cross-section looking
west and east.

tes 1793 af blytækker A. Däncke, Odense,22 der
samtidig nedtog en ældre †fløj, formentlig det
‘klokkespir’, der 1763 blev indkøbt i Lübeck.22
Maler Bohn Johansen betaltes 1765 for at forgylde ‘knappen og hanen’ på spiret.22 Endnu en
nedtaget tårnspids med fløjstang opbevares i tårnets mellemstokværk.
Opvarmning. Kirken er siden 1963 tilsluttet byens fjernvarmenet. Den har kunnet opvarmes siden 1880, da der opstilledes to kakkelovne.26 De

afløstes 1913 af en kalorifer,46 som under ombygningen 1949-50 blev erstattet af et lavtryksdamp
anlæg med nedgravet kedelrum syd for kirken.
Kirken fik elektrisk lys 1913.
Fig. 19a-b. Forslag til kirkens ombygning, tegnet af
Andreas Jensen 1947. Perspektiver set mod øst og vest
(s. 1545). I Danmarks Kunstbibliotek. – Proposal for
rebuilding of church, drawn by Andreas Jensen, 1947. Perspectives looking east and west.
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Bygningstavle (fig. 20) til minde om kirkens
fuldførelse 1758, opsat af de to bygmestre, Johan
Paul Seiffert og Rasmus Simonsen (jf. s. 1543).
Omkring Frederik V’s kronede spejlmonogram,
»F 5«, læses en indskrift på tysk: »Dieser Kirchen
Bau ist angefangen Anno 1756. Anno 1758 vollendet von uns Entrepreneurs: W(erk)m(eister)
Seiffer – M(aurer)m(eister) Simonse(n)« (Dette
kirkebyggeri blev påbegyndt 1756 (og) fuldført
1758 af os entreprenører, værkmester Seiffert
(og) murermester Simonsen). – Tavle af gråmalet
sandsten, 90×70 cm, med forgyldt monogram og

versaler. Indsat i muren over hovedindgangen i
vest.
†Stukarbejde. I det oprindelige, gipsede træloft
var der i de tre kuppelhvælv afbildninger af hhv.
solen, jordkloden og månen (se s. 1539).
Klokkestolen i spiret er nyere og af eg.
†Kalkmaleri. Ifølge en kontrakt 1767 med malerne Bohn Johansen og Henning Frederik la Croix
skulle de to udføre et loftsmaleri, plafondmaleri (en
»Blafont«, fransk plafond) ‘på væggen bag alteret’.22
Herved sigtes vel til det østre af de tre kuppelhvælv, hvor solen var afbildet i stuk (se s. 1539).

Fig. 20. Bygningstavle til minde om kirkens opførelse 1758, opsat af de to bygmestre
og med indskrift på tysk (s. 1550). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Construction tablet
commemorating the building of the church in 1758, set up by the two builders with an inscription in German.
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Fig. 21. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking east.

INVENTAR
Oversigt. I det følgende beskrives inventaret i den nuværende kirke, der indviedes 1758 efter nedrivningen af
den middelalderlige †kirke (jf. s. 1537). En redegørelse
for denne kirkes indretning og inventar findes på s. 1602.
De ældste inventargenstande er den romanske døbefont og en klokke, støbt af »Pether«, der formentlig kan
dateres til 1400-tallets første fjerdedel. En alterkalk fra o.
1600 synes tidligere at have tilhørt annekskirken i Tranderup og kan først med sikkerhed identificeres i kirkens
inventarliste 1813. Prædikestolen blev skænket 1634
af hertug Philip af Glücksborg og hertuginde Sophia
Hedevig, og fra samme århundrede stammer en niarmet
lysekrone og en klingpung med sølvbjælde; sidstnævnte
er antagelig identisk med den, der blev foræret af kirkeværge og rådmand Jens Gummesen 1696. Fra 1700-tallets første halvdel findes en lille kalk til berettelse af syge,
udført o. 1717/18 i guldsmed Oluf Clausen (Lunds)
værksted i Odense, en messehagel med årstallet 1725,
et maleri af Gravlæggelsen, udført af Johann Friedrich

Martin Schröter i 1734 og skænket af Otto Hywadt,
samt en klokke fra 1747, støbt af Dietrich Strahlborn i
Lübeck. Alle genstandene, undtagen muligvis alterkalken, er overført fra den nedbrudte kirke.
Et maleri med motiv af Begrædelsen, der hænger
på korets nordvæg, er muligvis malet 1757/58 af E. I.
Hegerstedt fra Sønderborg til en samtidig †altertavle.
Orgelpulpituret ved vestvæggen er opsat samtidig med
kirken, men siden ombygget flere gange, senest 1950.
Lysekronen i koret er en gave fra rådmand Christopher
Elias Gotlob og hustru Anna 1758.To pengeblokke kan
dateres til 1759 og 1783. Frederik V’s udskårne våbenskjold, som hænger over indgangen til kirken, er udført
1767; det sad oprindelig på orgelpulpiturets brystning.
En disk til et sygesæt er udført af Odense-guldsmeden
Rasmus Rasmussen Møller i anden halvdel af 1700tallet, mens kirkens andet sygesæt er fra slutningen af
samme århundrede. Alterstagerne er skænket af kirkeværge Friderich Kehlet 1787.

1552

ÆRØSKØBING KIRKE

Fig. 22. Indre set mod øst, o. 1900, med †stolestader (s. 1573). Foto i kirken. – Interior looking
east, c. 1900, with †pews.
Alterkanden er udført 1806 af guldsmed Hans Buhl
Theilgaard, Odense, med anvendelse af sølvet fra en
ældre kande. Alterpartiet stammer fra 1842, mens alterskranken tilføjedes nogle år senere, i 1849. Salmenummertavlerne er formentlig fra o. 1850. Et nøglebræt
med nøgler til stolestadedørene, som hænger i dåbsventeværelset, er fra 1862. Oblatæsken er udført 1863 af
den lokale guldsmed Anders Kiær med brug af sølvet
fra en ældre æske, mens en alterkande af sort porcelæn fra Bing & Grøndahl er anskaffet 1873. Fra o. 1875
stammer to alterstager af sølv, der dog først er kommet
til kirken 1953 som en testamentarisk gave fra Kirstine
Petersen, enke efter glarmester Jens Madsen Wulff i
Ærøskøbing. Orglet er fra 1881, (†)tårnuret og urskiven
fra 1885. Et dåbsfad fra 1887, som ikke længere er i brug,
er ophængt i dåbsventeværelset, ligesom yderligere et
nøglebræt fra århundredets slutning. Alterbordskrucifikset med årstallet 1894 er en gave fra menigheden, og
samme år byggede og skænkede krydstoldbetjent Hans
Chr. Kisbye kirkeskibet »Deus Regit«.
Alterdisken er fra 1904. Stolestaderne blev opsat 1913;
kirkens dørfløje er fornyet 1916 og 1950. I 1930’erne
tilkom endnu tre kirkeskibe: »Haabet« og »Pax« er

begge bygget og skænket af maskinchef Jørgen Hansen
Svarer 1936-38, mens »Thermopylæ« er bygget 1939
af skibsbygmester Gorm Clausen, Marstal, og skænket
af en kreds af borgere 1943. Fra 1900-tallet stammer
også dåbsfadet og -kanden, kirkens tekstiler, Kaare
Klint-stolene, to træskårne relieffer i dåbsventeværelset
samt de øvrige lysekroner og lampetter, mens tårnuret
er anskaffet 2014.
Den nuværende, vellykkede farvesætning er fastlagt
1950 og skyldes i det væsentlige kirkemaler Einar V.
Jensen.73 De gennemgående farver er blå, grå og gul,
suppleret med røde og gyldne detaljer på altertavlen,
sort, forgyldning og dæmpede kulører på prædikestolen og lysebrunt, grønt og rødt på orgelpartiet.
Den oprindelige farvesætning, sådan som den må
være udført på bl.a. altertavlen og stoleværket i forbindelse med opførelsen af kirken, kendes ikke.74 1767
blev korets inventar og orgelpulpituret marmormalet af
malerne Bohn Johansen fra Ærøskøbing og Henning
Frederik la Croix.75 Altertavlen fik nye skilderier, mens
rammen opmaledes med ‘bedste hvide marmorering’
og forgyldning. Tilsvarende blev alterskranken, skriftestolene, ‘gitterværket for koret’ (dvs. korgitteret) og
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Fig. 23. Indre set mod øst, som det tog sig ud 1894-1950 efter opsætningen af en tømret †tøndehvælving, udført
efter tegning af Niels Jacobsen (s. 1544). Foto 1919. I KB. – Interior looking east as it appeared in 1894-1950 after the
installation of a carpentered †barrel vault to a design by Niels Jacobsen.
orgelpartiet stafferet med ‘brun ægte marmorering’;76
endvidere blev der udført forgyldning på døbefonten.22 1778 udførte maleren Ditlev Ernst malerarbejde
i kirken, bl.a. prædikestolen, hvortil anvendtes farver
og tre bøger ægte guld.22 O. 1863 blev prædikestolen, stolestaderne og orgelpulpituret egetræsmalet.77
De 1913 opsatte stolestader synes at være blevet malet
med lys farve ligesom orgelpulpituret ( jf. fig. 23 og 72).
Kilder. Det ældst bevarede inventarium er fra 1597
og opregner kirkens bogsamling, altersølv, messeklæder
og alterstager;22 en mere udførlig inventarfortegnelse
er dateret 1692.22 Kirkens regnskabsbøger er bevaret
fra 1597, men er for de første knap 80 år ganske summariske. Mere udførlige regnskaber, til dels med bilag,
findes først fra 1675. Her er oplysninger om kirkens
indtægter fra bl.a. stolestader og begravelser og udgifter
til reparationer og nyanskaffelser m.m.78 Ældre indberetninger med fyldige beskrivelser af kirken, dens
inventar og gravminder, sådan som de foreligger fra
andre kirker ( jf. f.eks. s. 1408), kendes ikke for hverken den gamle eller den nye kirke, for sidstnævnte
måske fordi man pga. kirkens unge alder ikke fandt,
at der var noget at indberette. Således hedder det 1781

i Danske Atlas, at ‘i kirken findes ej en eneste inskription, da de gamle i den forrige kirke er ødelagte og
ej afskrevne’.60 Lægen J. R. Hübertz, der praktiserede
i Ærøskøbing 1827-32, giver i bogen Beskrivelse over
Ærø (udg. 1834) en karakteristik af kirken.61 Hertil
kommer to kortfattede beskrivelser af kirken og dens
inventar fra 1860’erne, hhv. af arkitekt, kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup (1863),79 og af biskop C. T.
Engelstoft (1865),62 samt synsprotokollens indledende
redegørelse for bygning og inventar (1868).80 Endelig
findes en indberetning ved Henry Petersen 1884.81
Overflytning af inventar 1758. Som udgangspunkt synes
man at have haft ambitiøse planer om at forsyne kirken
med helt nyt inventar i form af alter, prædikestol, stolestader og orgel ‘med videre’, hvad der ville koste 2-3.000
rdlr.82 Af kontrakten mellem Kirkesessionen og bygmestrene, underskrevet maj 1755, fremgår det, at de sidste
skulle levere ‘alterfoden’ (dvs. knæfaldet) og ‘loftet til
orglet’ (dvs. orgelpulpituret), mens Kirkesessionen havde
ansvaret for det øvrige inventar i form af alter, prædikestol, stole, orgel og ‘den nye »behøvende« store klokke’.83
De økonomiske forhold gjorde dog, at man valgte at
genbruge flere dele af inventaret end oprindelig tænkt.
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Af større genstande overførtes døbefonten, prædikestolen, orglet og de to klokker, og dertil kom løsøre i form
af 12 apostelfigurer, alterklædet og messehagelen fra
1725, altersølvet og alterstagerne, dåbsfadet og muligvis et korbuekrucifiks, foruden klingpungen, et maleri,
to lysekroner og en lysearm, en ligbåre og tårnuret og
urskiven. Af nyt udførtes hovedparten af det nagelfaste
inventar, der vel også kun vanskeligt har kunnet tilpasses det nye, langt større kirkerum, nemlig alterpartiet
og alterskranken, korgitteret, stoleværket og orgelpulpituret. Kirkens bygmester, tømrermester Johan Paul
Seiffert, stod for udførelsen af hovedparten af det nye
inventar (alterparti og alterskranke, korgitter, en underbaldakin til prædikestolen, skriftestole og orgelpulpitur), mens mindre snedkeropgaver i samme anledning
til dels blev udført af Erich Sederberg, der ligesom Seiffert havde hjemme i Nordborg på Als (jf. s. 1543).
Kirkerummet 1758-1950. Foran den krumme østvæg
anbragtes alterbordet og altertavlen, indhegnet af en
alterskranke. Også den romanske døbefont fik plads i
koret sammen med to skriftestole, mens et korgitter
dannede grænse mod skibet. Prædikestolen blev opsat
ved sydvæggen mellem skibets to østligste vinduer, og
stolestaderne blev anbragt i fire blokke ned gennem
skibet, der inddeltes i en midtergang og to sidegange,
afbrudt af en tværgang mellem †dørene i nord og syd.
Orglet blev placeret på et pulpitur ved vestvæggen, og
uret samt klokkerne i tårnet. Nogle år senere, i 1764,
anskaffedes endelig et nyt orgel. 1785 blev der opsat et
stort pulpitur med fem lukkede stole ved nordvæggen.
1834 fandt Hübertz kirken ‘lys og rummelig, hyggelig
og behagelig for øjet’, bortset fra et par dårligt byggede
pulpiturer.61
I 1840’erne blev koret ommøbleret med nyt alterparti, degnestol og alterskranke. Korgitteret og måske også
skriftestolene må være taget ned på dette tidspunkt.
Samtidig indrettede man et afskildret præsteværelse bag
alteret. Ved sit besøg i 1865 oplevede biskop Engelstoft
kirkerummet som ‘umådelig bredt, og yderst tarveligt
og tomt’.84
1881 fik kirken nyt orgel. I forbindelse med ombygningen af loftet 1894 blev pulpiturerne ved nordvæggen
taget ned, og antagelig forsvandt de fleste af de lukkede
stole ved samme lejlighed. Ved en indvendig istandsættelse 1913 blev stolestaderne fornyet. De nye stole, som
er uden døre, blev opstillet i to blokke, suppleret med
bænke langs sidevæggene. Samtidig blev prædikestolen
flyttet lidt mod øst, til hjørnet mod koret, og skillevæggene for præsteværelset trukket om bag alteret.
Ombygningen 1949-50 skabte det kirkerum, som
findes i dag. Vigtigst blev prædikestolen frigjort fra
væggen og opsat ved en af de nye søjler i rummets
sydside. Alterpartiet blev rykket lidt frem, degnestolen
fjernet, og langs nord- og sydvæggen anbragtes bænke
i hele rummets længde. Endelig fik orgelpulpituret sin
nuværende brystning.

ALTERBORDE OG
ALTERKLÆDER M.M.
Alterbordet (jf. fig. 24), 1842,67 er en kasse af træ
med konkave kortsider, 101 cm høj, 325/203 cm
lang, 87 cm bred.
†Alterbord, 1758, af træ, udført af tømrermester
Johan Paul Seiffert (jf. også †altertavle ndf.).22
Alterklæde, o. 1981, udført af Hanne Vedel,
Spindegården, Aabenraa,85 af uld. Forsiden har
vandrette striber i rustrød og grå; kortsiderne er
grå med lodrette ribber i rustrød.
Blandt †alterklæderne er: 1) 1725, leveret af
Friederich Hesekier i København (sammen med
†alterdug nr. 3 s. 1603 og messehagel nr. 1), af
rødt fløjl med guldagramaner og -galoner.22 Alterklædet blev overført fra den gamle kirke.
2) 1777/78, af karmoisinrødt fløjl, prydet med
ægte guldkniplinger og frynser.86 Materialerne
(11 alen ægte karmoisinrødt stof, 9 alen ægte
gyldne frynser samt guldkniplinger) blev leveret
af købmand Jacob Carstens i Sønderborg for 40
rdlr.
Blandt †alterdugene kan nævnes: 1) 1803, af fint
lærred, leveret af købmand Bock i Sønderborg og
kantet med kniplinger, leveret af kniplingshandler Andreas Jespersen.22 2) 1814, af fint, hollandsk
lærred, leveret af købmand Bock.22 3) 1829, af
bobinet (dvs. tyl), broderet og kantet med kniplinger.87
Kortæppe, o. 1981, udført af Hanne Vedel, Spindegården, Aabenraa.88 Af blå uld med kilemønster
i lysere blå.
Knæleskamler. 1-2) Antagelig o. 1913, af eg, betrukket med lyst skind. Skamlerne har rundbuede endegavle med kors i fordybet relief, udfyldt
med rød farve.
†Knæleskamler. 1) 1758, udført af snedker Erich
Sederberg.22 1778 blev betrækket fornyet, antagelig med rødt fløjl med guldtresser.22 2) Omtalt
1860, med hynde med rødt betræk.89

Fig. 24. Alterbord og altertavle fra 1842 samt alterskranke fra 1849 (s. 1554, 1555 og 1564). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Communion table and altarpiece from
1842 and altar rail from 1849.
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ALTERPRYDELSER
Altertavle (jf. fig. 24), 1842, udført af de lokale
snedkere A. Chr. Jervelund og A. P. Møller,90
med altermalerier af Christian Antoni Zehngraf,
Svendborg.91
Altertavlen, der er indsat i en arkitektonisk
ramme, præget af den tidlige nygotik, består af
stor- og topstykke, alt hvilende på et let fremskudt postament, der på bagsiden er indrettet
med skabe. Storstykket tredeles af korintiske
halvsøjler med glatte skafter i et bredt storfelt
og to smallere sidefelter. I felterne er indsat profilindrammede, højrektangulære figurmalerier
og tværrektangulære indskrifttavler. En spinkel profilliste danner overgang til gesimsen, der
tilsvarende er tredelt ved glatte lisener. I frisefelterne er påsat udsavede, vingede englehoveder, hvorover spidsbuede arkader med indsatte
palmetter. Øverst en fremspringende kronliste
med perlestav, der bærer hjørneakroterier, formet som palmetter, og med en mellemfaldende
ornamentbort, dannet som ‘løbende hund’. Borten er videreført på den spidsbuede, korskronede
topgavl, der omkring topfeltet har en frise dekoreret med flade, sekstakkede stjerner. På den
omløbende bort er monteret formentlig oprindelige lysholdere af jern.92
Altertavlens nuværende staffering er fastlagt 1950
af Einar V. Jensen.93 Postamentet er malet med
sort, storstykkets bagklædning er lysegrå og frisefelterne blå. Søjleskafterne er hvide, baser og
kapitæler forgyldte ligesom de vandrette profiler
og maleriernes rammer. De udsavede ornamenter er malet med rødt og guld, englehovederne
dog hvide med grå konturer. Storstykkets ny
testamentlige indskrifter er anført med forgyldte
versaler på sort bund; i midten Joh. 12,23, til venstre 1 Joh. 5,4, og til højre Hebr. 10,23.
Den oprindelige staffering er ukendt. På ældre
fotografier ses tavlen med hvide søjleskafter, ligesom indskrifterne formentlig altid har stået med
guld på sort bund (jf. fig. 22-23). 1888/89 blev
tavlen malet og forgyldt ‘som tidligere’; søjleskafterne blev malet hvide.94
Altermalerierne er malet 1842 af Christian Antoni Zehngraf, Svendborg, som kopier af al-

termalerier af C. W. Eckersberg.95 1) Storfeltets
maleri, Bønnen i Getsemane, er en kopi af altermaleriet i Svendborg Vor Frue Kirke fra 1824 (s.
329). Olie på lærred, 147×116 cm, indsat i en
bred, profileret ramme. Jesus med mørkt hår og
skæg, rød kjortel og lys kappe knæler med foldede hænder og himmelvendt blik. Lyset falder
direkte på ham fra en himmelsk lyskilde uden
for billedet. Bag ham anes de sovende disciple og
en menneskeskare, der nærmer sig i skæret fra en
fakkel.
2-3) Sidefelternes malerier viser Troen (tv.) og
Håbet, udført efter de tilsvarende altermalerier
i Nyborg Vor Frue Kirke fra 1833-34 (s. 960),
men malet som grisailler i gråhvide nuancer på
sort bund. Olie på lærred, 151×63 cm, indsat i
smalle, forgyldte profilrammer. Troen er vist som
en ung kvinde med lang kjortel og kappe samt
hovedklæde; hun har et kors i højre hånd og en
opslået bog i venstre. Håbet er fremstillet som en
ung kvinde i ærmeløs kjole, der er samlet med et
bånd om livet; hun lægger venstre hånd på brystet og støtter et anker med højre hånd.
4) Topgavlens maleri, der er malet direkte på
træet, viser Guds øje i trekantet glorie omkranset
af en skybræmme som en hentydning til Treenigheden og det guddommelige forsyn. Det er malet
efter det tilsvarende topgavlsmaleri i Svendborg
Vor Frue Kirke, udført 1825 (s. 329). Motivet er
holdt i lyse blå og gule farver.
Tilblivelse. I november 1841 bifaldt Kancelliet,
at der måtte bruges 200 rbdlr. til en ny altertavle
forestillende Jesus i Getsemane Have.96 I maj 1842
godkendte Kancelliet endvidere, at der måtte anvendes 100 rbdlr. af kirkekassen til ‘kunstmaler
Zehngraf ’ for at ‘dekorere altertavlen med en passende indfatning omkring det af ham forfærdigede billede’, samt yderligere 16 rbdlr. til snedkerarbejde.97 Det kan ikke afgøres, hvorvidt den
‘dekoration’, Zehngraff fik betaling for at udføre,
omfattede andet og mere end stafferingsarbejde,
men det er muligt, at hele altertavlen er tegnet
af ham, sådan som det var tilfældet i Marstal året
efter (jf. s. 1674). 1948, da man planlagde kirkens
restaurering, overvejede man at fjerne topgavlen,
som man fandt, gjorde et ‘noget uheldigt indtryk’
(jf. også fig. 18d).98
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Fig. 25. Begrædelsen. Muligvis identisk med (†)altermaleri, malet af E. I. Hegerstedt, Sønderborg, 1757/58, til den
samtidige †altertavle (s. 1558). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The Lamentation. Possibly identical to an (†)altar painting by E. I. Hegerstedt, Sønderborg, 1757/58, for the contemporary †altarpiece.

†Altertavle, 1758, udført af tømrermester Johan
Paul Seiffert, der modtog 80 rdlr. for »Errichtung
eines neuen Alters«. Af kontrakten, underskrevet
14. marts 1758, fremgår, at alteret skulle opføres
af fyrre- og egetræ efter en tegning, og at bygmesteren ikke skulle beskæftige sig med dets ‘maleri
og skilderi’. Den omtalte tegning er ikke bevaret,
og alterpartiets nærmere udseende er ukendt; dog
fremgår 1767, at der var tale om en opbygning
med søjler eller piller samt billedhuggerarbejde
(jf. ndf.). I forbindelse med slutafregningen for

Danmarks Kirker, Svendborg

arbejdet anførtes, at alteret i forhold til tegningen
var blevet en kvart alen (ca. 15 cm) smallere, men
to alen (ca. 125 cm) højere.22
Til altertavlen udførtes et maleri (jf. (†)altermaleri(?) ndf.). Således fik maler E. I. Hegerstedt
fra Sønderborg 1757-58 betaling for en rejse til
Ærøskøbing for at ‘efterse det stykke, som skal
sidde på altertavlen så vel som den hele maling af
altertavlen og prædikestolen, hvorover man agter
at kontrahere med ham’. Endvidere modtog han
30 rdlr. for et ‘skilderi’.99 1758 fik snedker Erich
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Sederberg betaling for ‘en blindramme omkring
skilderiet i alteret’.22
Allerede 1767 gennemførtes en ombygning
og nyudsmykning af altertavlen. Af kontrakten,
underskrevet 4. nov. 1767, fremgår, at malerne
Bohn Johansen, Ærøskøbing, og Henning Frederik la Croix på ‘sirligste og bestandigste måde’
skulle ‘skildre, male og forgylde’ altertavlen. På de
to ‘største tavler’ skulle der være ‘skilderi’, og på
de ‘tilsætninger på alteret’, som skulle »forbrede«
det forneden, skulle der være ‘endnu to skildrede
figurer’. »Søelen« og billedhuggerarbejdet samt
foden på »Pillarerne« skulle ægte forgyldes; på
‘alteret’ skulle desuden være ‘den bedste hvide
marmorering’.100 Hans Snedker udførte to ‘postamenter’ til altertavlen, vel de to ovennævnte
‘tilsætninger’, der skulle gøre alteret bredere forneden, og Niels Michelsen Schytt leverede brædder og søm.22
1842 blev ‘det hele gamle alter samt altertavle’
nedrevet, ‘da det ikke kunde anvendes efter nutidens smag’.67
(†)Altermaleri(?) (fig. 25), 1757/58, Begrædelsen,
en kopi efter et kobberstik af Lucas Vorsterman
I (o. 1634) efter maleri af Anthony van Dyck.
Maleriet kan være identisk med det skilderi til
den nyopbyggede altertavle, som maleren E. I.
Hegerstedt, Sønderborg, 1757-58 fik betaling for
(jf. ovf.).101 Olie på lærred, 93×102 cm, indsat i
en blåmalet ramme med forgyldte profiler. Kristi
afsjælede legeme ligger i den grædende Marias
skød; foran dem ses tornekronen og to nagler. I
venstre side står to engle, den forreste knælende
med udbredte arme, den bageste med samlede
hænder. I skyerne øverst th. er to englehoveder.
Maria er klædt i rød kjortel og blå kappe, englene
i gyldent, rødt og grønt.
Såfremt der er tale om Hegerstedts altermaleri,
må det være udtaget af †altertavlen, senest da
denne blev nedtaget 1842. Efter 1913 hang det
på nordvæggen mellem skibets to østligste vinduer. Det hænger nu i korets nordside.
†Altertavlefigurer. 12 apostelfigurer, efter alt at
dømme tilhørende den nedbrudte kirkes senmiddelalderlige †fløjaltertavle (s. 1603), blev
overført til den nuværende kirke. 1758 nævnes således en udgift på 100 søm til at fastgøre

‘apostle og andet’, og snedker Erich Sederberg
fik betaling for ‘12 apostle påslået med fod under
og beklædt med bagstykker’.22 Figurernes placering i kirken kendes ikke. De kan have indgået
som en del af udsmykningen på den nyopførte
†altertavle, men de kan også have været placeret
andetsteds, f.eks. på †korgitteret (s. 1566) eller på
en væg.
ALTERSØLV
Altersæt, bestående af kalk og disk, dog af forskellig
alder. Den 23 cm høje kalk (fig. 26), formentlig o.
1600, har sekstunget fod på tilsvarende fodplade,
hvorunder et næsten udpudset stempel, der tidligere er identificeret som tilhørende guldsmed
Peter Bendixen i Sønderborg (jf. ndf.).102 På en af
tungerne er fastgjort en støbt Kristusfigur, og under en af de andre er en indridset vægtangivelse:
»44 Loht (lod)«. Det nederste skaftled er sekssidet og forsynet med indskrift med skriveskrift:
»Tranrob (Tranderup) Kirke 1750«. Knoppen er
i gotisk stil med seks rudebosser. På de fem af
bosserne er reliefversaler (sekundære, jf. ndf.), der
tilsammen danner navnet »Iesvs«, på den sjette er
et fliget ornament. Mellem de enkelte bosser er
rosetter. Det øverste skaftled er cylinderformet
og bægeret glat med udadskrånende sider.
Kalkens proveniens er usikker. Efter indskriften
har den endnu 1750 tilhørt annekskirken i Tranderup; 1813 kan den med sikkerhed identificeres
i Ærøskøbings Kirkes inventarium (‘1 bæger af
sølv med en vægt af 44 lod’).22 1750 blev den
repareret af Peter Bendixen, Sønderborg, som del
af en samlet istandsættelse og supplering af altersølvet i de daværende fem ærøske sogne; bl.a.
blev bosserne forsynet med nye bogstaver.103 En
tilsvarende kalk findes i Bregninge Kirke.104
Disken, 1904,105 17 cm i tværmål, er glat. Under
bunden er tre stempler: Københavnsmærke for
1904, guardejnmærke for Christian F. Heise samt
mestermærke, vistnok »CMC« sammenskrevet.
†Altersæt, 1724/25, overført fra den gamle kirke, udført af guldsmed Isak Olufsen Lund, Odense,22 med anvendelse af sølvet fra †altersæt nr. 1
(s. 1604). Sættet, der bestod af kalk og disk, blev
udført, fordi kirken ‘højlig’ trængte til det.
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Fig. 26. Alterkalk, formentlig o. 1600 (s. 1558). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chalice, presumably c. 1600.

En †disk, omtalt 1813 sammen med kirkens
nuværende kalk,22 var uden årstal.81 Den vejede 6
lod.
Oblatæske (fig. 27), 1863, udført af guldsmed
Anders Kiær, Ærøskøbing, der som en del af sin
betaling fik den gamle †oblatæske samt to †‘flasker’, der havde været brugt ‘til beretning’, dvs.
formentlig sammen med sygesæt nr. 1-2.106 Den
ovale æske er 12 cm lang, 8,5 cm bred og 4,5
cm høj og har graveret udsmykning. På hver side
af æsken er en oval medaljon, flankeret af vinløv
og drueklaser, den ene medaljon med frakturind-

skrift: »Ærøeskjøbings Kirke 1863«, den anden
med en svævende engel med et korsprydet skjold
i hænderne. På låget er en fremstilling af Kristus
siddende ved et bord med kalk og disk foran sig.
I venstre hånd holder han brødet, mens højre
hånd er løftet i en velsignende gestus; nederst er
indskrift med skriveskrift: »Og han tog Brødet«
(Luk. 22,19). I bunden af æsken samt under lågets
bund er mestermærke for Anders Kiær (Bøje nr.
4645).
†Oblatæske, omtalt 1692, en rund æske af drevet sølv, vægt 7½ lod.22 Æsken, der var overført
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Fig. 27. Oblatæske, 1863, udført af guldsmed Anders
Kiær, Ærøskøbing (s. 1559). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Wafer box, 1863, by the goldsmith Anders Kiær,
Ærøskøbing.

fra den gamle kirke, blev overladt guldsmeden
som betaling for den nuværende.
Sygesæt. 1) (Fig. 28), bestående af kalk og disk,
dog af forskellig alder. Den 16 cm høje kalk, fra o.
1717/18 og overført fra den gamle kirke, er ud-

ført i Oluf Clausen (Lunds) værksted i Odense.107
Den har cirkulær fod på tilsvarende fodplade, skaft
med dobbelte profilringe, profileret knop og glat
bæger. På oversiden af fodpladen er to stempler:
Mesterstempel for Oluf Clausen (Lund) (Bøje
nr. 4106) og et næsten udpudset bymærke for
Odense. Den tilhørende disk, 1700-tallets anden
halvdel, er udført af guldsmed Rasmus Rasmussen Møller, Odense (-1760-1800). Den måler 8,3
cm i tværmål og har på fanens overside et graveret kors i cirkelslag, på undersiden et mesterstempel: »RM« (ikke i Bøje).
2) (Fig. 29), 1700-tallets slutning, bestående af
kalk og disk. Den 14 cm høje kalk har cirkulær profileret fod på tilsvarende fodplade, skaft
med profilringe, profileret knop og bæger med
mundingsprofil. Kalken er nært beslægtet med
en sygekalk i Bogense Kirke, udført af guldsmed
Rasmus Rasmussen Møller, Odense (DK Odense
2149). Disken, 8 cm i tværmål, er glat. Sættet opbevares i et samtidigt etui af mørkebrunt skind
med messingbeslag.
Alterkander. 1) (Fig. 30), 1806, udført af guldsmed Hans Buhl Theilgaard, Odense, med an-

Fig. 28. Sygesæt nr. 1, bestående af kalk, o. 1717/18, udført i guldsmed Oluf Clausen
(Lunds) værksted i Odense, og disk, 1700-tallets anden halvdel, udført af guldsmed
Rasmus Rasmussen Møller, Odense (s. 1560). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set for the sick no. 1, consisting of chalice, c. 1717/18, made at the workshop of the
goldsmith Oluf Clausen (Lund) in Odense; and paten, second half of 1700s, by the goldsmith
Rasmus Rasmussen Møller, Odense.
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Fig. 29. Sygesæt nr. 2, slutningen af 1700-tallet (s. 1560). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set for the sick
no. 2, end of 1700s.

vendelse af sølvet fra †alterkande nr. 1 og tillæg
af nyt sølv.22 Den 32 cm høje kande har cirkulær
fod på firkantet fodplade, pæreformet korpus og
kuplet låg. Lågknoppen, der var udformet som
en pinjekogle omgivet af fem blade,108 mangler. Hanken er af ibenholt. Under fodpladen er
fire mesterstempler, et i hvert hjørne (Bøje nr.
4212).
2) 1873,109 fra Bing & Grøndahl. 28 cm høj, af
sort porcelæn med forgyldt kant og tilsvarende
kors på korpus. Under bunden er fabriksmærke.
Tuden er skåret.
†Alterkander. 1) Omtalt 1755, da den blev
forgyldt indvendig.86 1799 blev den repareret
af guldsmed Johan Henrik Møller i Faaborg.22
1806 indgik den i fremstillingen af alterkande nr.
1; den vejede da 60½ lod, men var adskillige steFig. 30. Alterkande nr. 1, 1806, udført af guldsmed
Hans Buhl Theilgaard, Odense (s. 1560). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Altar jug no. 1, 1806, made by the
goldsmith Hans Buhl Theilgaard, Odense.
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ALTERUDSTYR

Fig. 31. Alterstager nr. 1, 1787, skænket af kirkeværge
Friderich Kehlet (s. 1562). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Altar candlesticks no. 1, 1787, donated by he
churchwarden Friderich Kehlet.

der loddet med bly.22 Kanden var overført fra den
gamle kirke. 2) 1845,110 af fajance.
Ske, 1923.111 Skaftet afsluttes med en kugle, laffets huller danner et kors. På skaftets bagside er to
stempler: Københavnsmærke for 1922 og guardejnmærke for Chr. F. Heise.
Alterskål, formentlig begyndelsen af 1900-tallet,
skænket 1995 af Christine Hammerich, enke efter billedhugger Gunnar Hammerich, der havde
købt skålen under sit ophold i Rio de Janeiro i
Brasilien 1923-27.112 18,5 cm i tværmål, 7 cm
høj. På ydersiden er fastgjort et ornament udformet som et øje (‘frugtbarhedens øje’), på indersiden er graveret en portugisisk versalindskrift:
»Santa Luzia erecta na sua capella de praia« (Skt.
Lucia stående i sit kapel på stranden) samt et mesterstempel: »JMT«, vel for en lokal, brasiliansk
guldsmed.
Fig. 32. Alterstager nr. 2, formentlig o. 1875, skænket
til kirken 1953 som testamentarisk gave fra Kirstine
Petersen (s. 1562). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –
Altar candlesticks no. 2, probably c. 1875, bequeathed to the
church in 1953 by Kirstine Petersen.

Alterstager. 1) (Fig. 31), 1787, skænket af kirkeværge Friderich Kehlet (jf. †lukket stol nr. 1).
Stagerne, af sølvplet, 46 cm høje (59 cm høje
inkl. lysepig), i Louis Seize-stil, har firkantet, profileret fod med konkave sider og skråt afskårne
hjørner. På fodens overside er graveret fire forskellige blomster, én i hvert hjørne. Balusterskaftet, der er nedfældet i en bladkrans, er foroven
dekoreret med en bort af bladtunger samt ranker
af egeløv, ophængt som guirlander. Stagerne afsluttes foroven af en stor, profileret lyseskål, på
hvis underside er giverindskrift med skriveskrift:
»Friderich Kehlet. 1787. p:t: Kircke-Værger«.
1849 blev stagerne pletteret.86
2) (Fig. 32), formentlig o. 1875, testamentarisk
gave 1953 fra Kirstine Petersen, enke efter glarmester Jens Madsen Wulff i Ærøskøbing.113 Af
sølvblik, 40 cm høje. Stagerne, i nyrokoko, har
firesidet fodstykke og balusterskaft, rigt prydet
med palmetter, volutter og bladornamenter.
†Alterstager, omtalt 1692,‘nye’, af messing. Over
ført fra den gamle kirke.
Andre lysestager. 1-2) (Fig. 92), nyere, af sølv
med forgyldte profiler, 32 cm høje, udført af søl-
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Fig. 33. *Alterbøger m.m. nr. 4-5. Hans de Hofman, Samlinger af publique og private
Stiftelser, Fundationer og Gavebreve V-VI, Kbh. 1760 (s. 1563). I præstegården. Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – *Altar prayer books etc. nos. 4-5.

vet fra †lysestager nr. 1-2. Stagerne har cirkulær,
profileret fod, cylinderskaft med profilringe og
flad, profileret knop samt vaseformede lyseskåle.
†Lysestager. 1-2) To seksarmede stager, skæn
ket af Kirstine Susanne Købke i anden halvdel af
1800-tallet (jf. fig. 22). Omsmeltet til ovennævnte.114
Alterbøger m.m. *1-3) (Fig. 93), Enevold Ewald,
Den Bibelske Concordantzes 1.-3. Deel, København
1748-49, anskaffet 1750; overført fra den gamle
kirke.86 Indbundet i brunt skind, på forsiden præget med forgyldte versaler: »Ærøekiøbings Kirke
Tom. I« (hhv. »Tom. II« og »Tom. III«). I præstegården.
*4-5) (Fig. 33), Hans de Hofman, Samlinger af
publique og private Stiftelser, Fundationer og Gave-

breve V-VI, København 1760. Indbundet i ‘fransk
bind’ af brunt skind, på forsiden præget med forgyldte versaler: »Hands kongel(ige) Maj(estæ)ts
kirker paa Ærøe tilhørende. Bekostet 1761«. De
to bind vedrørende Fyns Stift blev anskaffet 1761
til brug for alle øens kirker, men opbevaredes i
Ærøskøbing Kirke.22 I præstegården.
Alterbordskrucifiks (fig. 34), 1894, gave fra menigheden. Kristusfiguren, af metal, malet med
sølvfarve, hænger tungt i armene, hovedet falder
mod venstre skulder, og munden er åben. Lændeklædet fastholdes med et reb over højre hofte,
mens fødderne er fæstnet med to nagler. Korset,
der er af sortmalet træ, har foroven et sølvmalet
ark med reliefversaler: »INRI«. Soklen, ligeledes
af sortmalet træ, har på forsiden indskrift med
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forgyldte versaler: »Det er fuldbragt«; på bagsiden
er fastgjort en lille plade af sølv med giverindskrift,
anført med skriveskrift: »Fra Ærøskjøbing Menig
hed Julen 1894«.
Messehagler. 1) (Fig. 35), 1725, leveret af Friederich Hesekier i København sammen med †alterklæde nr. 1 og †alterdug nr. 3 s. 1603;22 overført fra den gamle kirke. Af rødt fløjl, kantet med
guldgaloner. På ryggen er et krucifiks, ca. 66 cm
højt, udført i reliefbroderi med sølv- og guldtråd. Kristusfiguren, med stråleglorie, hænger med
næsten strakte arme og let bøjede ben. Hovedet
falder mod højre skulder, øjnene er lukkede og
munden let åben. Over hans hoved er et skrift-

bånd med fligede ender og bogstaverne »INRI«,
og ved korsfoden en Golgathahøj med Adams
kranium og krydslagte knogler. Kristi vunder og
åbne mund er fremhævet med rød silketråd (nu
falmet til lys orange), mens der til hår og skæg,
kraniets øjenhuler og næsebor samt markering af
konturerne på bl.a. hænder og fødder er anvendt
mørk tråd og til Golgathahøjen grøn tråd. Under krucifikset er indskrift med antikva, syet med
guldtråd: »Anno 1725«. Motivet er udført efter et
i 1700-tallet ofte anvendt forlæg, jf. f.eks. messehagler i Garnisonskirken (DK KbhBy 3, 241) og
Svendborg Skt. Jørgens (s. 429).
Fra 1813 anføres i inventarlisterne, at Kristusfigurens glorie ‘består af fire indfattede diamanter’.86 1823 blev de fire ‘diamanter’ imidlertid
skåret ud af messehagelen og stjålet.115 Måske
identiske med fire sten, som oprindelig prydede
en messehagel fra 1634 (†nr. 2, s. 1604), der synes
kasseret i anden halvdel af 1700-tallet.
2) 1981, leveret af Spindegården i Aabenraa.88
Designet af Hanne Vedel, vævet og broderet af
Gunhild Eeg, syet af Birgitte Rindom Thomsen.
Af grøn uld med broderet, hvidt hjulkors på ryggen og for af lys silke.
ALTERSKRANKER

Fig. 34. Alterbordskrucifiks, 1894 (s. 1563). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Communion table crucifix, 1894.

Alterskranke (jf. fig. 24), 1849, halvcirkelformet,
bestående af kegleformede balustre under en
håndliste.116 Det tilhørende knæfald er sortmalet med hynder af lyst skind. Om opsætningen
vidner en blyantindskrift med skriveskrift på et
stykke pløjet træ, som tidligere var nedlagt under
skranken, men i dag opbevares i præstegården:
»1849 den 8 Octbr blev dette Knæfald forarbeidet af A: Chr Jervelund for en betaling af 60 rd
Corant Krigen er roelig i disse Tider Dog ere Tyskerne Malisøske (maliciøse, dvs. ondskabsfulde)
Lev vel Kjære Efterslægt og tænk eder mig naar
mit hoved er fri for Bekymringer Min Søn Carl
A. Chr. Jervelund staar her i Øiebliket 6 Aar gl.«.
På den anden side en senere tilføjelse: »Blev igen
nedlagt ved Restaureringen i 1950«.
Siden 1950 står alterskranken med forgyldte
balustre og sortmalet håndliste. Den oprindelige
staffering omfattede hvidlakerede balustre med
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Fig. 35. Messehagel nr. 1, 1725, leveret af Friederich Hesekier, København (s. 1564).
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chasuble no. 1, 1725, supplied by Friederich Hesekier,
Copenhagen.

forsiringer udført med ægte forgyldning; håndlisten var sortmalet. Knæfaldets forside var malet
med forskellige stenfarver, og det havde puder
med rødt betræk.41
†Alterskranke, 1758, udført af tømrermester Johan Paul Seiffert.83 Skrankens udseende og form
er uvis. 1767 blev den malet med ‘brun ægte
marmorering’ af malerne Bohn Johansen og
Henning Frederik la Croix.86 1805 fandt man, at
knæfaldet var for smalt og for lavt, og Niels Eskesen blev betalt for at forandre det. Samtidig blev
det betrukket med kalveskind.117

DØBEFONT OG DÅBSUDSTYR
Døbefont (fig. 36), romansk, overført fra den gamle
kirke. En monolit af rødgrå granit, ca. 70 cm høj,
placeret på en sekundær, cirkulær fod af tilsvarende materiale; den samlede højde er 82 cm,
kummens tværmål 83 cm. Skaftet er cylinderformet og har ved overgangen til kummen en
uensartet tovsnoning. Omkring kummen er en
uregelmæssig bort af rundbuede arkader, og om
mundingen en tovsnoning, der er spinklere end
skaftets og vender modsat denne. På kummens
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underside og ved skaftets tovsnoning er spor af
rød og grå farve.
Fonten, der formentlig er udført af en lokal
stenhugger (Mackeprang, Døbefonte 121 ff.), er
nært beslægtet med fonten i Slemminge (DK
Maribo 1030); endvidere med fontene i Ringsebølle, Godsted og Idestrup (DK Maribo 656, 1077
og 1341) samt i Fuglsbølle og Lindelse (Langelands Sønder Hrd.), der alle har en uregelmæssig bort af rundbuede arkader om kummen samt
tovsnoninger. Jf. også *kragsten s. 1599.
I forbindelse med opstillingen i den nye kirke
1758 blev snedker Erich Sederberg betalt for
arbejde ‘ved dåben’; der leveredes 4 alen egebrædder ‘til foden’.22 1767-68 udførtes forskellige arbejder, hvis nærmere indhold dog ikke kan
bestemmes: Der blev kørt et læs sten ‘til dåben’,
vel til et fundament under den. Simon Murermester fik betaling for sammen med nogle hjælpere at sætte fonten i stand, og smeden lønnedes for ‘jernarbejde til dåben’. Samtidig udførte
malerne Bohn Johansen og Henning Frederik la
Croix ‘nogen forgyldning’ på fonten.86 1873 blev
‘båndet om fonten’ forgyldt;118 1913 blev fonten

renset.67 Den nuværende fod stammer fra 1950,
hvor den afløste en †fod af cement.119 Fonten står
i skibets nordøsthjørne (jf. fig. 58).
Dåbsfade. 1) 1887, 120 af messingblik, 50,5 cm i
tværmål. I bunden ses i relief Maria med barnet
på skødet, omgivet af fire engle, og derunder et
skriftsted med fordybede versaler (Luk. 2,13-14).
På fanen er et bånd med liljer og palmetter, anbragt mellem borter med perlestav, løbende hund
og tovsnoning. 1911 blev fadet ‘opforsølvet’.121
Det hænger på sydvæggen i dåbsventeværelset.
2) (Fig. 37), o. 1950, af sølvplet, 56 cm i tværmål, smykket med sekstakkede reliefstjerner.
†Dåbsfad, 1693, et stort, glat fad af messing, som
blev købt for 2 rdlr.22 Overført fra den gamle kirke.
Dåbskande (fig. 38), o. 1950, af sølvplet, 24,5 cm
høj, samhørende med dåbsfad nr. 2. På korpus
er reliefstjerner, og på det flade låg er et relief af
Korslammet.
†Dåbskander. 1) Omtalt 1828, af lertøj, fra firmaet Wedgwood.87 2) 1878, af tin.118 3) 1899, af
tin.122
†Fontelåg, 1767, leveret af Peder Snedker, ‘et
dække til fonten’.22 1873 blev ‘dækslet’ malet.46
†KORGITTER M.M.

Fig. 36. Døbefont, romansk (s. 1565). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Romanesque font.

†Korgitter, 1758 udført af tømrermester Johan
Paul Seiffert for 35 rdlr. Til ‘galleriet mellem
kirken og koret’ indkøbtes egetræ til opstandere
og gotlandsk fyrretræ til ‘dukker’, dvs. små søjler
eller tremmer, hængsler til dørene og 60 store
mursten til fundament.22 Formentlig har gitteret
bestået af paneler forneden og tremmer foroven
og haft et sæt fløjdøre i midten.123 1767 blev ‘gitterværket for koret’ malet med ‘brun ægte marmorering’ af Bohn Johansen og Henning Frederik la Croix.86
I forbindelse med en klage over degnens optræden ved begravelser 1814, beretter sognepræsten,
hvordan degnen først ‘… træder frem i korsdøren’,
hvorefter han vender sig og knæler på alterskranken (jf. også s. 1530).19 Gitteret fandtes altså endnu
på dette tidspunkt, hvorimod biskop Engelstoft i
1865 noterede, at hele rummet gik ‘ud i ét’.62 Gitteret er efter alt at dømme taget ned i forbindelse
med renoveringen af koret i 1840’erne.
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Fig. 37-38. 37. Dåbsfad nr. 2, o. 1950 (s. 1566). 38. Dåbskande, o. 1950 (s. 1566). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– 37. Baptismal dish no. 2, c. 1950. 38. Baptismal jug, c. 1950.

Et †korbuekrucifiks kan være på tale 1758, da
snedker Erich Sederberg fik betaling for bl.a.
at ophænge ‘et krucifiks’.124 Det må i givet fald
være overført fra den gamle kirke og kan være
nedtaget samtidig med †korgitteret.
PRÆDIKESTOL
Prædikestolen (fig. 39-46 og 94), 1634, er skænket
af hertug Philip af Slesvig-Holsten-SønderborgGlücksborg og hertuginde Sophia Hedevig af
Sachsen-Lauenburg og overført fra den gamle
kirke. Stolen, i renæssancestil, omfatter en kurv
i fem fag med relieffer, en underbaldakin, en opgang med tilhørende dør og en himmel. Stolen
understøttes af to slanke messingstænger.
Kurvens fag adskilles af parvis anbragte frisøjler
(ved første og sidste fag er dog kun en enkelt
søjle) med korintiske kapitæler og attiske baser;
skafterne har prydbælter med beslagværk. Foran
søjleparrene står hjørnefigurer på konsoller, anbragt som karyatider, og over deres hoveder er
tværovale skriftfelter med figurernes navne, anført med versaler. Fra opgangen ses: 1) Peter (»S
Petrvs«) med en nøgle i højre hånd og en bog
i venstre, 2) Kristus som Verdens Frelser (»Salvator«) stående på en fladtrykt kugle, antagelig

jordkloden, med højre hånd lagt mod brystet,
mens han med venstre hånd støtter et langt kors,
3) Johannes (»S Iohanes«) med højre hånd mod
brystet og en kalk i venstre hånd og 4) Paulus (»S
Pavlvs«), med højre hånd på skæftet af et langt
sværd og en opslået bog i venstre. Postamentfelterne har rulleværkskartoucher med bosser, adskilt af tredobbelte, retkantede hjørnefremspring
med løvemasker med ring i flaben, hvilende på
en tilsvarende forkrøppet profilliste. Herunder
er hængestykker i form af kartoucher med omvendte fugleprofiler i de indre slyng og tværovale
felter med versalindskrift, der tilsammen danner årstallet for donationen: »Anno 1634«; under
hjørnerne hænger små englehoveder. Frisefelterne udfyldes af rulleværkskartoucher med englehoveder, mens hjørnefremspringene har bladdyrsmasker mellem diademhoveder; øverst er en
bort af tandsnit under en forkrøppet håndliste.
Storfelterne har forneden tværovale rulleværkskartoucher med tysksproget versalindskrift i relief, der beskriver motivet. Dette er i de tre første
felter, mod kirkerummet, anbragt under et bueslag med volutkapitæler, hvorover siddende småengle. Bueslaget bæres af figurer, som, kun iført
støvler, skjuler skødet med et figenblad. Regnet
fra opgangen viser reliefferne: 1) (Fig. 40). Hyr-
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dernes tilbedelse. Maria, med mandelformet glorie,
ses halvt siddende, foran hende ligger Jesusbarnet i en summarisk gengivet krybbe. Bag dem
ses to hyrder, hvoraf den forreste knæler med
fremrakte arme. I baggrunden et par dyr, og over
dem stikker spidserne af staldens tag frem under
en skybræmme. Over motivet holder bueslagets
engle en laurbærkrans mellem sig. Den tilhørende indskrift lyder: »Von der Gebvrt vnsers Herr
Iesv Christi« (Fra vor Herre Jesu Kristi fødsel).
2) (Fig. 41). Dåben. Johannes Døberen, med langt
hår og overskæg, lændeklæde og kappe, står på
klippen og øser med højre hånd vand over Jesus,
der er placeret nedenfor med hænderne krydset over brystet, kun iklædt et smalt lændeklæde.
Over fremstillingen ses Helligåndsduen, flankeret
af to svævende engle, den ene med hånden løftet
i en velsignende gestus. Motivet er udført efter et
kobberstik af Jan Collaert efter tegning af Hend
rick Goltzius. Den ledsagende indskrift lyder:
»Von der Tavffe vnsers Herr Iesv Cristi« (Fra vor
Herre Jesu Kristi dåb). 3) (Fig. 42). Opstandelsen.
Kristus svæver i en skybræmme med sejrsfanen
i venstre hånd og højre hånd løftet i velsignelse.
Under ham ses to soldater, den ene liggende, den
anden i flugt, og mellem dem en engel; forlægget for denne del af relieffet er et kobberstik af
Antonie Wierix efter tegning af Maerten de Vos.
Indskriften i kartouchen lyder: »Von der Himmel Fahrt vnsers Herrn Iesv Christi« (Fra vor
Herre Jesu Kristi himmelfart). De to sidste storfelter er uden portalindramning og udfyldes helt
af relieffer: 4) (Fig. 43). Våbenskjold for hertug
Philip af Glücksborg. Den tilhørende indskrift:
»Von Gottes Gnaden Philip Erbe zv Norwegen
Hertzog zv Schlesiwig Holstein Stor(marn) vnt
der Ditm(arsken) Graff zv Olde(nbu)r(g) v(nd)
Del(menhorst)« (Af Guds nåde Philip, arving til
Norge, hertug af Slesvig, Holsten, Stormarn og
Ditmarsken, greve af Oldenburg og Delmenhorst).
5) (Fig. 44). Våbenskjold for hertuginde Sophia
Hedevig af Sachsen-Lauenburg. Indskriften lyder:
»V(on) G(ottes) Gnaden Sophia Heidewig Geborne z(u) S(achsen) E(ngern) v(nd) Westphalen
H(erzogin) z(u) Schlesiwig vnt Holstein« (Af Guds
nåde Sophia Hedevig født til Sachsen, Engern og
Westfalen, hertuginde af Slesvig og Holsten).

Underbaldakinen består af seks svejfede bøjler
med volutled på midten omkring en tolvkantet
søjle med fladtrykt, profileret midtknop. Søjlen
afsluttes forneden af en profileret hængeknop.
Den lige opgang (fig. 46), hvis venstre vange og
trappe er udført 1950 i forbindelse med stolens
flytning, har på højre vange tre fag med portalindramning, adskilt af joniske pilastre; alt prydet med beslagværk med blomster, blade og bosser. Postament- og frisefeltet, med diamantbosser,
afsluttes af henholdsvis et profileret fodstykke og
en bort af tandsnit under en håndliste.
Den tilhørende dør (fig. 45) er indsat i et gerigt,
der foroven afsluttes med en profileret gesims
med tandsnit. Gesimsen bar oprindelig en trekantgavl med beslagværk og æggestav, flankeret af
to pyramidespir; et tredje spir kronede gavlstykket (jf. fig. 94). Selve dørfløjen har to rektangulære fyldinger, den øvre med beslagværksprydet
portalindramning, hvorover tandsnit, den nedre
med profillister. Over, mellem og under fyldingerne er tre tværovale skriftfelter. Døren har bevaret de oprindelige hængsler med beslag i gennembrudt arbejde. Håndgrebet, en roset af messing med graveret ornamentik, kan ligeledes være
oprindeligt.
Himlen (jf. fig. 39) er sekskantet. Frisefeltet er
glat og afsluttes forneden af en (sekundær) tunget
bort, foroven af tandsnit. På hjørnerne er parvis
anbragte volutbøjler med beslagværk. Som topstykker ses over de fem sider prydgavle udformet
som portaler, flankeret af udsavede sidevinger.
Portalerne har beslagværkprydede pilastre med
bosser og joniske kapitæler, som bærer en profileret gesims med glat frisefelt, hvortil er fastgjort
gennembrudte volutbøjler samt æggestavprydet
kronliste. Over gesimsen er en tilsvarende udsmykket trekantgavl, flankeret og kronet af små
kuglespir (sekundære), anbragt på roset- og bosseprydede konsoller. I portalåbningerne står slanke, profilerede vaser under bueslag, der hviler på
Fig. 39. Prædikestol, 1634, skænket af hertug Philip af
Glücksburg og hertuginde Sophia Hedevig af Sachsen-Lauenburg (s. 1567). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Pulpit, 1634, donated by Duke Philip of Glücksburg and
Duchess Sophia Hedevig of Saxe-Lauenburg.
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Fig. 40-42. Detaljer af prædikestol 1634 (s. 1567). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 40. Hyrdernes tilbedelse. 41.
Dåben. 42. Opstandelsen. – Details of pulpit, 1634. 40. The Adoration of the Shepherds. 41. Baptism of Christ. 42.
Resurrection.

svejfede pilastre. På hjørnerne mellem portalerne
står basunblæsende engle på konsoller, svarende til
ovennævnte. Himlens underside har loft med ribber med beslagværk og bosser omkring et sekssidet felt i profileret indramning, kantet af tandsnit.
Stafferingen er udført som en nymaling 1950
ved kirkemaler Einar V. Jensen. Kurvens rammeværk og underbaldakinen er stafferet med gråt
og sort med forgyldte detaljer, den forkrøppede
fodliste er brun og søjleskafterne marmorerede.
Hjørnefigurerne har naturlig karnation og mørkt
hår og skæg, mens klædedragterne er i dæmpede
blå, grønne, lyse, violette, røde og brune farver;
endvidere forgyldte detaljer. Storfelternes ny
testamentlige relieffer har samme farveholdning,
mens de hertugelige våbenskjolde i de to sidste
storfelter er malet i de heraldiske farver125 mod
sort bund. Samtlige indskrifter står forgyldte på
sort bund. Himlen er stafferet i grå nuancer med
detaljer i sort, blåt og guld; englefigurerne har
lys karnation, sort hår og rosa lændeklæde. Himlens underside har blå ribber med hvide, sorte

og rødlige bosser, i midten er forgyldte stjerner.
Opgangen er lysegrå, frise- og postamentfeltet
dog mørkegråt, arkadefelterne lyse. Dørfløjen
med tilhørende gerigt er malet i tilsvarende farver, i gesimsens frise er indskrift med hvid skriveskrift: »Taler nogen, han tale som Guds Ord«
(1 Pet. 4,11), og i de vandrette småfyldinger står
med hvide, kursiverede versaler: »Restavrata/
Anno D(omi)ni/ 1950« (Restaureret år 1950). I
fyldingsfelterne er blomstermotiver fra Flora Danica, foroven engkabbeleje, forneden knopurt og
kornblomst (jf. også stolestader s. 1573).
En farveundersøgelse foretaget 1947 viste spor
af to ældre stafferingslag under den daværende
egetræsmaling (jf. ndf.).126 Det oprindelige lag
omfattede polykrom staffering med umalede partier, bl.a. storfeltets bund, søjlens prydbælte og
dele af hængestykket. Indskrifterne var forgyldte
på sort, mønjerød eller blå bund. Farvelaget blev
bedømt som værende af temmelig ringe kvalitet.
Over det oprindelig lag lå et lag, der omfattede
gråblå marmorering på rammeværket, marmore-
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Fig. 43-44. Detaljer af prædikestol 1634 (s. 1567). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 43.Våbenskjold for hertug Philip af
Glücksburg. 44.Våbenskjold for Sophia Hedevig af Sachsen-Lauenburg. – Details of pulpit, 1634. 43. Arms of Duke
Philip of Glücksburg. 44. Arms of Sophia Hedevig of Saxe-Lauenburg.

rede søjler med forgyldte kapitæler, polykrome
figurer og forgyldte indskrifter på sort bund.
Opgangens og dørens felter var lysegrå. Farverne blev karakteriseret som grumsede og urene,
farveholdningen af ringe lødighed og bevaringstilstanden som yderst dårlig. På denne baggrund
besluttedes det at udføre en nymaling af stolen.127
Donatorer og senere ændringer. Prædikestolen blev
skænket 1634 af hertug Philip af Glücksborg og
hertuginde Sophia Hedevig128 og opsat i den
gamle kirke, formentlig på sydvæggen. 1676/77
blev der købt en lås til døren, og de følgende
årtier udførtes løbende mindre reparationer, bl.a.
1710 ved snedkeren Claus Jostesen.22 1754 blev
Bohn Johansen betalt for at ‘male og renovere’
prædikestolen.41
Ved nedrivningen af den gamle kirke blev prædikestolen midlertidigt opsat i rådhuset,22 der
tjente som kirkesal under byggeriet. 1758 blev
den opsat mod sydvæggen i den nye kirke mellem skibets to østligste vinduer med opgang langs
væggen og indgang gennem stolerækken; et siden

forsvundet panel førte fra døren vinkelret ind til
sydvæggen (jf. fig. 22 og 94). Samtidig blev der
udført en ny †underbaldakin, som blev opsat uden
på den oprindelige (jf. ndf.), stolen blev renset
med grøn sæbe, og Bohn Johansen fik betaling
for malerarbejde.129 Det kan også være i denne
forbindelse, at man etablerede en anderledes, vel
næppe oprindelig, rækkefølge af hjørnefigurer og
relieffer, som fandtes indtil 1950: Fra opgangen
og hen mod sydvæggen sås hjørnefigurerne med
tilhørende navneplader i følgende rækkefølge (jf.
også fig. 94): 1) Kristus, 2) Johannes, 3) Peter og 4)
Paulus, mens reliefferne fra opgangen viste: 1) Opstandelsen, 2) Philips våben, 3) Sophia Hedevigs
våben, 4) Dåben og 5) Hyrdernes tilbedelse.130
1773 anbragtes en jernstang som støtte under
kurven.86 1778 blev prædikestolen ‘net’ repareret,
malet og forgyldt af maler Ditlev Ernst,131 og 1792
lavede Peiter Christensen en bogstol.22 O. 1863
blev prædikestolen egetræsmalet og den gamle
forgyldning istandsat,132 og 1864 indkøbtes 15
nye ‘vaser’, dvs. småspir, til himlen;67 måske blev
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den tungede bort under himlen også tilføjet på
dette tidspunkt. 1920 omtales endvidere en due,
ligeledes sekundær, som hang under himlen.133
1913, da kirken fik nye stolestader, blev prædikestolen flyttet længere mod øst og opsat i krogen
mellem skibets sydvæg og koret med opgang langs
sydvæggen. Dørens gerigt stødte op til skibets østvæg, hvor den østre ende af gesimsen og det ene
spir var gravet delvist ind i væggen.134 1950 blev
stolen opsat på sin nuværende plads ved den fjerde
søjle fra øst i sydsiden. Rækkefølgen af hjørnefigurer og relieffer blev ændret til den nuværende,
og den oprindelige underbaldakin blev fremdraget. Trekantgavlen og småspirene over døren blev
taget ned, og til den nu fritstående opgang tilføje-

Fig. 46. Prædikestolsopgang, 1634 (s. 1568). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Pulpit steps, 1634.

Fig. 45. Prædikestolsdør, 1634, med blomstermalerier
udført af Einar V. Jensen 1950 (s. 1568). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Pulpit door, 1634, with flower paintings by Einar V. Jensen, 1950.

des den venstre vange, mens den højre blev øget i
højden; selve trappen blev også fornyet.
†Underbaldakin (jf. fig. 22 og 94), 1758, udført
af tømrermester Johan Paul Seiffert.22 Firesidet
og svejfet med en vandret, omløbende profil. Baldakinen, der var opsat uden på den oprindelige,
blev nedtaget 1950.
†Timeglas. 1-2) 1813 fandtes to timeglas på
prædikestolen, det ene med to, det andet med fire
glas.22
†Prædikestolsbeklædninger. 1) 1759, af skind, fastgjort med messingsøm.22 2) 1778,22 af rødt fløjl
med guldfrynser. 1824 beskrevet som ‘meget gammel’, frynserne var næsten bortslidte.87 3) 1825,
af rødt fløjl med guldfrynser.87 4) 1839/40, med
guldtresser og -frynser.135
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STOLESTADER M.M.
Stolestader (fig. 47 og 58), 1913,136 i skønvirkestil,
udført af fyrretræ. Endegavlene, 111 cm høje, hver
med to fyldinger, har fladbuet afslutning mellem
retkantede volutled. Ryggene har tværrektangulære fyldinger, og under sæderne er svejfede vanger. Bænkene er blåmalede, gavlfyldingerne lysegrå
med lysebrune og mørkeblå profiler. Farvesætningen er fastlagt 1950 af kirkemaler Einar V. Jensen,
der i gavlfyldingerne mod midtergangen har malet
blomstermotiver fra Flora Danica (fig. 49-52).137 På
sæderne er hynder af lys, blå uld. Oprindelig var
stolene malet med lys farve (jf. fig. 62). Siden ombygningen 1949-50 er de opstillet i to rækker med
20 bænke i hver. Tidligere fandtes desuden bænke
langs syd- og nordvæggen (jf. fig. 23).138
†Stolestader (jf. fig. 22 og 91), 1758, med glatte
endegavle med profileret gesims foroven samt
fyldingsdøre. 1759 monterede smeden 181 ‘marner’, som skulle bruges til bøgegrene, når kirken
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skulle majes ved pinsetid.22 Den oprindelige staffering er uvis; o. 1863 blev stolene malet med lys
egetræsfarve.139
Ved synet over den nyopførte kirke i maj 1758
blev alt snedkerarbejde erklæret for ‘upåklageligt udført’, dog var der ikke lige så mange stole
som aftalt. Desuden skulle mellemrummet mellem stolene have været bredere, ‘så menigheden
uden alt for stor besværlighed kunne komme
forbi hinanden i samme’.22 Da pladserne skulle
fordeles mellem menighedens medlemmer, blev
der indkøbt papir til at notere inddelingen på,
og kirkeværgernes løn blev fordoblet fra 2 til 4
rdlr. årligt, bl.a. fordi de havde ekstra besvær med
fordelingen af stolestaderne.22
Stolene var opstillet i fire rækker (jf. fig. 14d),
en bred på hver side af midtergangen (‘de lange
mandsstole’ i syd og ‘de lange kvindestole’ i nord),
og to smallere langs syd- og nordvæggen (hhv.
‘de korte mandsstole’ og ‘de korte kvindestole’;
senest fra 1810 var en del af sydrækkens stole dog

Fig. 47. Stolestadegavle, 1913, med blomstermalerier af Einar V. Jensen 1950.Tv. ensidig klokke og alant, th. mælkebøtte og engelskgræs (s. 1573). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Pew ends, 1913, with flower paintings by Einar V. Jensen, 1950. Left: Creeping
Bellflower and Inula. Right: Dandelion and Sea Pink.
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forbeholdt kvinder, vistnok de inderste pladser
langs væggen). Rækkerne var afbrudt af tværgangen mellem †dørene i nord og syd, og i sydsiden
greb opgangen til prædikestolen ind i rækken.140
I alt var der 522 stolestader i kirken.22
Et stolestadereglement blev nedskrevet 1758 og
godkendt af kongen året efter.141 Heraf fremgår
det, at stolene var inddelt i fire klasser. Første klasse omfattede de første syv eller ni stole fra koret,
anden klasse de følgende stole ned til tværgangen.
Tredje og fjerde klasse må have omfattet stolene
vest for tværgangen, om end dette ikke er specificeret. Senest o. 1810 synes inddelingen i klasser at
være ændret. Hver stol var tilsyneladende nu delt i
to halvdele, dog næppe udmøntet i en fysisk skillevæg. Således tilhørte nordre halvdel af de forreste stole i hver stolerække første klasse (tre til seks
stole, alt efter hvilken række de stod i), mens nordre halvdel af de resterende stole i rækken tilhørte
anden klasse. Pladserne i søndre side af stoleræk-

Fig. 48. Præstestol nr. 1, 1891 (s. 1575). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Priest’s chair no. 1, 1891.

kerne var tilsvarende inddelt i tredje (de østlige)
og fjerde (de vestlige) klasse (jf. også nøglebræt
nr. 1 s. 1584).142 Afgiften for at leje et stolestade
varierede inden for de enkelte klasser, men det er
ikke klart, hvilket formål inddelingen har tjent.
Reglementet 1758 fastslog, at stoleejerne fremover skulle betale en årlig afgift (i stedet for som
hidtil en gang for alle (jf. s. 1605).140 Indtægten
var af stor betydning for kirkens økonomi, men
som vanligt var der problemer med at få staderne
udlejet. 1824 blev der sat brædder for de vakante
stolestader,87 og 1859 var der slået ‘spærrebrædder’ for de stole, der ikke var udlejet, så de ikke
kunne benyttes gratis. Menighedsrådet klagede til
kirkeinspektionen over brædderne, som ødelagde
indtrykket af kirkerummet, og foreslog, at de ikke
udlejede stole blev forsynet med lås. Et mindre
antal stole burde dog være ‘åbne’ og deres døre
fjernes, så de kunne benyttes af uformuende eller
fremmede.143 Året efter leveredes 150 låse til stolene, og 1862 anskaffedes et nøglebræt, hvor nøglerne kunne hænge (s. 1584).67 Samtidig foreslog
menighedsrådet et forenklet system for takster: Et
stade i en pulpiturstol, i en af de to kvindestole
‘ved koret’ og i de to ‘store kvindestole’ i nordsiden skulle koste 1 rbdlr. om året, et stade i en stol
øst for tværgangen 4 mark, og et stade i en stol
vest for tværgangen 2 mark.143 1894, da kirken
var blevet pålagt at øge antallet af åbne stole, blev
hver anden stol påmalet teksten: »Aaben Stol« (jf.
fig. 22).144 Stolestaderne blev nedtaget 1912.145
I stoleværket indgik forskellige embedsstole eller
stole, forbeholdt særlige grupper i menigheden (jf.
fig. 65). To af de forreste stole ved koret, muligvis
embedsstol nr. 1 og 3, var tilsyneladende bygget
højere end de øvrige (jf. †lukkede stole ndf.); det
kan muligvis være disse, som 1842 blev ‘afskåret’,
repareret og malet.67 1) Kirkebetjentens stol var i den
forreste stol i skibets kvinderække. I hvert fald fra
1823 benyttedes stolen af præsten (dvs. præstens
familie).146 2) Kirkeinspektørens stol fandtes i den
anden stol i skibets kvinderække. 1840 stadfæstedes inspektørens ret til samtlige pladser i stolen.140
3-4) ‘Herregårdens’147 stole var i den forreste stol i
skibets mandsrække og i den tredje stol i skibets
kvinderække. 1840 benyttedes førstnævnte af en
jomfru Heie.140 5) Stad- og landrettens stol var lige-
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Fig. 49-52. Detaljer af stolestadegavle med blomstermalerier af Einar V. Jensen 1950 (s. 1573). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 49. Gærdevalmue. 50. Filtbladet kongelys. 51. Ensidig klokke. 52. Mælkebøtte. – Details on pews end
with flower paintings by Einar V. Jensen, 1950. 49. Long-Headed Poppy. 50. Mullein. 51. Creeping Bellflower. 52. Dandelion.

som nr. 3 i den forreste stol i skibets mandsrække.
6-7) To ‘korstole’ (til sangkoret?) var indrettet i
kirkens nordøsthjørne og i den forreste mandsstol ved sydvæggen. 8) Klokkerens stol udgjordes af
det første stade i den fjerde kvindestol i skibet.142
1799 blev døren forsynet med en ny lås.22 1839
tilkom stadet kirkeværgen sammen med yderligere
et stade i samme stol.142 9) Halmøs stol udgjordes
af det første stade i den sjette mandsstol i skibet.
Stolen var forbeholdt ejeren af øen Halmø (Marstal landsogn), der desuden havde to pladser i den
niende stol i de korte kvindestole ved sydvæggen.142 10) De fattiges stol. Den bageste stol i skibets
mandsrække var forbeholdt sognets fattige.142
†Skriftestole. 1-2) 1758, udført af tømrermester
Johan Paul Seiffert.22 1760 blev stolene forsynet
med to lange, skindpolstrede bænke.22 Ved nymalingen af inventaret 1767 blev de malet med
‘brun ægte marmorering’ af Bohn Johansen og
Henning Frederik la Croix;86 samtidig blev de
forsynet med gardiner. 1782 blev sæderne gjort
bredere.22 Formentlig identiske med ‘præstens og
kateketens stole’, der sammen med degnestolen

blev malet 1832.87 Skriftestolene, der stod i koret,
kan være nedtaget i forbindelse med nyindretningen i 1840’erne.
Præstestole. 1) (Fig. 48), 1891,148 en armstol af
bejdset eg med nu slidt læderpolstring på sæde,
ryg og armlæn. Ryggen har tagformet kopstykke
mellem pyramidespir, drejede armstøtter og forben samt svejfede bagben. Stolen, der oprindelig
stod i koret, står nu i dåbsventeværelset.
2) 1929/30,148 af bejdset eg, sæde og ryg er polstret med brunt skind. Stolen har midtbaluster i
form af et bladornament, lige ben og tværstivere.
Bag alteret.
†Præstestol, se særlige rumindretninger s. 1576.
†Degnestole. 1) Omtalt 1832, da den blev malet,87 men antagelig anskaffet 1758 i forbindelse
med indretningen af den nye kirke. 2) ( Jf. fig. 23)
1840, i nyklassicistisk stil, udformet som en halv
cylinder med en højere opbygning bagtil, afsluttet med en profileret gesims. Forpanelet havde
rundbuede arkader, adskilt af riflede pilastre;
derover et prydbånd med rosetter og bladornamenter. Stolen stod i korets sydside.149 Den blev
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nedtaget 1950. Siden i privateje, men nu bortkommet.150
†Lukkede stole. Stolestadereglementet 1758 fastslog, at de, der ville bygge en lukket stol, skulle tage
hensyn til de øvrige stole i kirken og ikke bygge
højere end ‘de to stolestader’, der var opført ved
koret (jf. embedsstole ovf.), så ‘vansir og uregelmæssighed’ kunne undgås.140 Efterfølgende opførtes i hvert fald fem lukkede stole, alle placeret i de
korte stolerækker ved nord- og sydvæggen. Det er
usikkert, hvornår de lukkede stole blev nedtaget.
1) 1758, opført af kontrollør og postmester
Hans Kehlet.151 Stolen, som var den fjerde stol
i kvinderækken langs nordvæggen (første klasse)
(jf. også fig. 65), gik i arv til sønnen, postmester
Friderich Kehlet (jf. alterstager nr. 1). Af en strid
1770 om den årlige betaling for stolen fremgår, at
den målte 4 alen 16 tommer i længden og 2 alen
12 tommer i bredden (ca. 2,9×1,6 m), og at den
indeholdt ni store ‘dobbelte eller vendesæder’.152
1810 var 1/3 af stolen fæstet til Hans Kehlet, 1/3 til
skipper Jens Lauridsen Thomsen.142
2) Omtalt 1760, opført af byfoged Ole Hannibal Boldt i kirkens sydside tæt ved koret.22 1771
solgte hans enke, Anna Margrethe, stolen til sin
fætter, køb- og handelsmand Jens Christian Torp,
for 50 rdlr. samt retten til at benytte en plads i
stolen i resten af sin levetid.140 Muligvis identisk
med Niels Jensen Schytts stol i de korte mandsstole i sydsiden (første klasse), omtalt 1810.142
3) Omtalt 1764/65, opført af borgmester Melchior Brolund i de korte kvindestole i nordsiden,
vest for tværgangen (fjerde klasse). Brolund nød
stolen uden betaling.86 Efter borgmesterens død
købte kirken 1774 stolen; 1781/82 benyttedes
den af kancelliråd Prehn.86
4) Omtalt 1772, rådmand Christopher Elias
Gotlobs stol, opført i de korte kvindestole i nordre side, øst for tværgangen (første klasse) (jf. lysekrone nr. 2). Gotlob nød stolen uden betaling.22
5) Omtalt 1788/89, Niels Gotlobs stol, indrettet i de korte mandsstole i sydsiden, vest for tværgangen (fjerde klasse).22 1810 tilhørte stolen hans
arvinger, og det fremgik, at den var i den korte
kvindestol nr. 17,142 dvs. i kirkens sydvesthjørne,
idet nogle af mandsstolene på dette tidspunkt
tjente som kvindestole.

6) Uvis datering. På ældre afbildninger (fig. 22
og 91) ses en lukket stol af fyldingspaneler og
med rygpanel, opsat i skibets sydøsthjørne. Stolen
kan muligvis være identisk med en af de to ‘korstole’ (jf. embedsstole ovf.). Den blev nedtaget
sammen med †stolestaderne 1912.
Derudover omtales to stole, der ligeledes kan
være identiske med nogle af ovennævnte, nemlig
jomfru Zimmers stol, omtalt 1760, med tre sæder og formentlig placeret i en af de korte stolerækker,22 og kancelliråd Ahlmanns stol, omtalt
1786/87.22 Sidstnævnte stol var 1807/08 udlejet til
kaptajn Thomsen;22 den er muligvis identisk med
nr. 1, hvor Thomsen 1810 nævnes som lejer.142
Løse stole, o. 1950, Kaare Klints kirkestol. Seks af
de i alt 23 stole, heraf to med armlæn, er opstillet
i koret, de øvrige i dåbsventeværelset.
†Løse stole. 1907 anskaffedes 20 stole med tremmeryg.87
Bænke. 1-4) Formentlig 1899,67 med plankesæde, gennembrudt ryg med tre lodrette stivere og
svejfede ben. De blåmalede bænke er opstillet ved
skibets vestvæg på hver side af døren samt i våbenhuset. 5-6) (Jf. fig. 16 og 21), 1950,98 med endegavle og ryg svarende til stolestaderne. Bænkene,
der er malet lysegrå, er opstillet langs nord- og
sydvæggen og strækker sig i hele rummets længde.
Blandt †bænke kan nævnes: 1-4) 1782, udført af
snedker Jens Pedersen, til skolebørnene. To stod i
koret, andre to ‘uden for’, måske i de to såkaldte
‘korstole’ (jf. †embedsstole m.m. ovf.).22 5) Omtalt 1813, en blåmalet bænk, som stod bag alteret.22 6-8) Omtalt 1813, tre bænke i koret.22 1860
stod der syv bænke til korbørnene i koret.67
Særlige rumindretninger. 1) Præsteværelse, indrettet 1840, idet der mellem alterbordets bagkant
og korvinduerne blev opsat skillevægge med fyldingsdøre (jf. fig. 14a og d samt 22).67 Rummet
blev møbleret med en †præstestol, en lænestol betrukket med læder.149 1913 blev skillevæggenes
placering ændret til at være mellem alterets bagside og østvæggen (jf. fig. 17).153 1927 var rummet indrettet med bord, stol og servante.154
2) Dåbsventeværelse, indrettet 1950 i sydsiden
under orgelpulpituret. Rummet er møbleret med
bord og løse stole (jf. ovf.). Det benyttes desuden
til opbevaring.
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SKABE OG PENGEBEHOLDERE
Skab (jf. fig. 13 og 39), antagelig 1758,22 i form
af en rundbuet niche østligst i korets sydmur. Nichen er lukket med en låge, fornyet 1840,155 med
tre retkantede fyldinger, indsat i et gerigt, der foroven afsluttes af en profileret gesims, hvorover er
et svejfet gavlstykke med påsat roset mellem fligede blade. Alt malet med lys grå farve. I skabsnichen opbevaredes tidligere alter- og messeklæder
samt pengetavler.
Pengeblokke. 1) (Fig. 53), 1759,22 ca. 98 cm høj,
af bejdset eg, beslået med jernbånd. Blokken er
retkantet med fremspringende sokkel og blokhus,
der ved overgangen til skaftet har profilled. Låget
lukkes med et overfaldslukke med to hængslede
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bånd; øverst er en pengeslids. 1782 blev hulrummet i blokken gjort dybere.22
2) (Fig. 54), 1783, udført af Peiter Christensen,22 svarende til nr. 1. Blokkene stod oprindelig
i tværgangen, vel ved syd- og norddøren,22 derpå
‘i skibet’.156 Nu er de opstillet i skibets vestende
på hver side af døren, nr. 1 i nord, nr. 2 i syd.
Pengebøsse, 1900-tallets begyndelse, af messing,
cirkulær med reliefkors på forsiden og pengetragt
foroven. På den vandrette korsarm er indskrift
med fordybede versaler: »Ydre Mission«.
†Pengebøsser. 1-3) 1758 anskaffedes tre ‘sparebøsser’.22 Antagelig identiske med tre ‘blikbækkener’
med hængelås, beregnet til at sætte inden for kirkedørene, omtalt i 1800-tallets begyndelse.22 4-6)
1868 nævnes tre nye bøsser.80 7-9) 1886, af blik.157

Fig. 53-54. Pengeblokke. 53. Nr. 1, 1759 (s. 1577). 54. Nr. 2, 1783, udført af Peiter
Christensen (s. 1577). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Poor boxes. 53. No. 1, 1759. 54.
No. 2, 1783, made by Peiter Christensen.
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Fig. 55-56. Klingpunge. 55. Nr. 1, formentlig skænket 1696 af rådmand Jens Gummesen (s. 1578). 56. Nr. 2, formentlig anden halvdel af 1700-tallet (s. 1578). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Collection purses. 55. No. 1, probably
donated in 1696 by Alderman Jens Gummesen. 56. No. 2, presumably second half of 1700s.

Klingpunge. 1) (Fig. 55), antagelig identisk med
en klingpung skænket 1696 af rådmand Jens
Gummesen22 og i så fald overført fra den gamle
kirke. Drejet, brunmalet skaft med dølle af sølv
og pose af skind, beklædt med grønsort fløjl med
sølvgaloner og kvast af frynser. Til pungen hører

en klokke af sølv (fig. 57), 3,5 cm i tværmål, med
ring til fastgørelse. Foroven har klokken graverede
borter, og på legemet står årstallet for donationen:
»1696«; mundingsranden er profileret.158 Ophængt
på kirkens sydvæg nær koret sammen med nr. 2.
2) (Fig. 56), formentlig 1700-tallets anden halv
del, med sekssidet, brunmalet skaft med drejet
håndgreb, dølle og øsken af messing samt pose
af lysebrunt fløjl med guldgaloner og frynser om
mundingen, foret med lyst lærred. Ophængt på
sydvæggen nær koret sammen med nr. 1.
†Klingpung, 1827, af rødt fløjl med guldtresser,
-frynser og -kvast samt for af lærred. Pungen var
forsynet med en lille sølvklokke.135
DØRFLØJE

Fig. 57. Klokke fra klingpung nr. 1, 1696 (s. 1578). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Bell from collection purse no.
1, 1696.

Dørfløje. Udvendige. 1) 1950,42 dobbeltfløj, flammet
i diagonalstillet rudemønster. Dørgreb af messing.
Ydersiden blåmalet med hvide profiler, indersiden
mørkegrå med lysegrå profiler. I vestindgangen
2) ( Jf. fig. 8), 1916,67 enkeltfløj med smal sidefløj, udvendig med skråtstillede, profilerede
brædder i zigzagmønster, indvendig med tilsvarende vandrette. Dørgreb af messing. Ydersiden
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Fig. 58. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking west.

blåmalet med hvide profiler, indersiden hvidmalet. I korrundingen.
Indvendige. 1) ( Jf. fig. 58), 1950, fladbuet dobbeltfløj, hver fløj med 2×4 fyldinger, indsat i
tilsvarende gerigt. Dørgreb af messing. Mørkegrå med lysegrå profiler. I skibets vestende. 2-3)
1950, enkeltfløje med 2×4 fyldinger og dørgreb
af messing. Staffering som forrige. I syd- og nordvæggen under orglet.
De udvendige †dørfløje, 1758, har lignet de nuværende. Jens Smed udførte dørgrebene.22 1790
blev Peder Hansen betalt for at male fløjene røde
med hvide lister og flammer.22 Formentlig blev de
alle fornyet 1916. Fløjene i †syd- og norddørene,
på ydersiden flammede i diagonalstillet rudemønster og på indersiden med tre rektangulære, tredelte fyldinger,159 er borttaget 1950. Den ene *fløj
er genanvendt som indgangsdør til ligkapellet.160

†PULPITURER
Mindst to †pulpiturer var opsat ved nordvæggen,
det ene bekostet af en privat, det andet af kirken.
1834 omtalte Hübertz ‘et par dårligt byggede og
endnu dårligere vedligeholdte pulpiturer’ som
vansirede kirkerummet.61 1862 tilrådede menighedsrådet, at ‘de mange pulpiturstole’, som var til
skade for kirken og hindrede lysets indtrængen,
blev nedtaget;161 1868 nævnes, at der i nordsiden var en række pulpiturstole, hvoraf kirken selv
ejede de fleste, mens nogle tilhørte private.80 Pulpiturerne blev nedtaget i forbindelse med fornyelsen af loftet 1894.27
1) Før 1770, opsat af deputeret borger Christen Josephsen Steen (jf. lysekrone nr. 1).162 1772/
73 er den beskrevet som en ‘på piller stående’
lukket stol i de korte kvindestole i nordsiden,
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ORGLER
Orgel (jf. fig. 58 og 62), 1881,165 med 16 stemmer,
to manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn,
Aabenraa, og restaureret 1978 af samme firma.166
Manual I
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod167
Rorflöjt 8 Fod168
Viola di Gamba 8 Fod
Octav 4 Fod
Flüte harmonique 4 Fod
Quinte 2 2/3 Fod
Octav 2 Fod
Terz 1 3/5 Fod

Manual II
Corno di Bassetti 8 Fod
Gedackt 8 Fod
Flöjt 4 Fod
Pedal
Subbass 16 Fod
Principal 8 Fod
Gedackt 8 Fod
Bassun 16 Fod

Fig. 59. *Facadefragmenter, 1764, bl.a. dronning
Juliane Maries monogram, fra †orgel nr. 2 (s. 1582).
I NM. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – *Casing fragments, 1764, including Queen Juliane Marie’s monogram,
from †organ no. 2.

Klokkespil med 4 toner. Kopler: II-I, I-P. Manualomfang: C-f ’’’, pedalomfang: C-d’. Mekanisk aktion,
sløjfevindlader. Manualstemmerne er opstillet på en
todelt tvillinglade. 3 kassebælge.169 Calcantklokke.170
Evacuant.171

fjerde klasse, dvs. vestligt i rækken.22 Stolen synes først nedtaget 1894.
2) 1785. Murermester Simon Rasmussen fik
betaling for at ‘hugge hul til bænkene, til de nye
stole både under og over, og samme at indmure
og tilrette udi sin orden igen’, og snedker Jens
Pedersen udførte nye stole af fyrretræ med lige
gesims; de blev malet af Peder Hansen.163 Pulpituret var opsat ved nordvæggen og muligvis
sammenbygget med orgelpulpituret i vest; i hvert
fald kunne der 1840 etableres fælles opgang i
tårnrummet til orglet og ‘de lukkede stole’ og til
tårnet.164
Det store pulpitur var indrettet med fem lukkede stole. O. 1810 blev nr. 1 benyttet af landfogeden uden betaling, nr. 2 af landfysikus Møller,
nr. 3 af Claus Klestrups enke, nr. 4 af Wilhelm
Mortensen og nr. 5 af organist Hans Jensen; lejen
var mellem 12 og 3 mark.142 1894, da pulpituret
skulle nedtages, blev en stol benyttet af kirkeinspektøren, tre var udlejede og den femte var i
privat eje, delt mellem 6 personer.27 I forbindelse
med nedtagelsen blev ‘den private stol’, formentlig identisk med sidstnævnte, ombygget af snedkermester N. Petersen og antagelig anbragt på
gulvet.27

Orgelfacaden, der er opbygget med tre rundbuede hovedfelter og to rektangulære mellemfelter, har klingende og stumme piber af tinlegering. Midtfeltet krones af en trekantgavl med
en gylden strålekrans. Den enkle udsmykning
udgøres i øvrigt af spinkle bladværksornamenter i sviklerne, diskrete tandsnitfriser samt
akroterier formet som palmetter. Orgelfronten,
der tidligere har haft en mørk bemaling, fremtræder siden 1950 med grå nuancer, kontrasterende med gulbrune partier. Spillebordsnichen
og dennes fløjdøre er rødmalede og udgør en
markant kontrast til omgivelserne. På vestpulpituret.
†Orgler. 1) 1632,172 overført fra den gamle kirke, med 12 stemmer, 1 manual og pedal, bygget
af Johan Heide, Flensborg.173 Ifølge kontrakten
skulle orglet leveres med følgende stemmer:
»Manual
Printzepael 4 Voeß
Quintadeen 8 Voes
Blockflöytt 4 Voes
Actaua 2 Voeß
Michstuer 3 Piben starck
Hoelflöyt 2 Voeß
Tromeet vben im werck 8 Voes
Quintfloytt

Pedal
Gedacht 8 Voes
Tometen Baß 8 Voes
Actaua baß 4 Voes
Carnett«

inventar

Fig. 60-61. *Storvinger, 1767, fra †orgel nr. 2, bygget 1764 af Johann Daniel Busch (s. 1582). I NM.
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – *Large wings, 1767, from †organ no. 2, built in 1764 by Johann Daniel Busch.
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1720 indkøbtes en lille klokke til orgelværket,
antagelig en kalkantklokke.22 Orglet blev repareret og ombygget 1723-25 af Hans Goldapfel,174 og 1756 blev det istandsat og udvidet med
én stemme af Hans Jessen og organist Johann
Gottlob i forbindelse med flytningen til rådhuset,
der 1756-58 var i brug som midlertidigt gudstjenestelokale. Det blev derpå opsat på vestpulpituret i den nybyggede kirke.
2) (Jf. fig. 59-61 og 95). Bygget 1764 af Johann
Daniel Busch, Itzehoe, og bekostet af byens borgere
med tilskud fra øens øvrige kirker.175 Instrumentet
indviedes 2. september, men var på det tidspunkt
ikke fuldstændig færdigt.176 Af en vedligeholdelseskontrakt 1772 med orgelbyggeren Jürgen Hinrichsen Angel, Flensborg, fremgår det, at orglet
ikke havde kunnet godkendes ved afleveringsforretningen, og at kirkekassen stadig rådede over et

Fig. 62. Indre set mod vest, efter 1913. Postkort i NM.
– Interior looking west, after 1913.

beløb, der var blevet tilbageholdt fra Busch, og som
ville kunne benyttes som betaling for en færdiggørelse af instrumentet. 1785 foretog Angel en større
reparation.156 Orglets bælganlæg, der var anbragt i
et bælghus (omtalt 1768), fornyedes 1842.86
Bevarede ornamenter i Nationalmuseet synes
at vise, at orgelfacaden har haft en traditionel opbygning med tre pibetårne og mellemliggende
pibefelter i én eller to etager.177 Udskårne *monogrammer, »F5« og »JM« (kong Frederik V og
dronning Juliane Marie) (fig. 59), der kronede
sidetårnene, samt et *fragment med malet årstal
»1764« (fig. 95) er nu i Nationalmuseet (NM inv.
nr. D156/1989).178 Her findes ligeledes to *storvinger (fig. 60-61), udført 1767 af billedhuggeren »Lacuret« (jf. ndf.) (NM inv.nr. F 218).86 Vingerne, med rocailler, er udsmykket med et stort
antal musikinstrumenter på diagonal gitterværksbaggrund. Flere af instrumenterne er udført som
minitureattrapper. Følgende instrumenttyper er
repræsenteret: trompet, valdhorn, signalhorn,
blokfløjte, traversfløjte, panfløjte, violin, lut, lyre,
tamburin og pauke. Den oprindelige, antagelig
polykrome bemaling er senere skjult bag et lysebrunt malingslag.Vingernes højde på 260 cm viser, at den største facadepibe kan have haft 8 fods
længde. Orglet stod på vestpulpituret, formentlig
med bælgplacering i tårnet.
Orgelpulpitur (jf. fig. 58), opsat 1758 af tømrermester Johan Paul Seiffert ved vestvæggen.83
Ombygget flere gange, senest 1950 efter tegning
af Andreas Jensen. Pulpiturets forside, af panelværk, har let fremskudt midterparti med fladbuet
fremspring i midten; det glatte postament og den
flade, retkantede håndliste er tilsvarende forkrøppet. Foran de fremskudte partier er tætstillede,
slanke balustre med midtring, mens der i siderne
er påsatte, rektangulære plader, der gentages i postamentfeltet. Rammeværket er malet med hvidt
og gråt, balustrene er hvide og pladerne brungule
med dekoration af grønne blade med hvide konturer. Pulpituret er møbleret med i alt syv stolestader, svarende til stolene på gulvet, og malet lysegrå.
Pulpituret blev opsat til †orgel nr. 1 og måtte
sænkes i forbindelse med anskaffelsen af †orgel nr.
2 1764.22 Det blev båret af piller af træ, antagelig
de fire piller med skråstivere, som ses på fig. 62.
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Fig. 63. Forslag til orgelpulpiturets front. 1:100.Tegnet af Andreas Jensen 1950 (s. 1582). I Danmarks Kunstbibliotek.
– Proposal for front of organ loft, Andreas Jensen 1950.

Brystningen havde karakter af et gitter179 og var
fra begyndelsen udført med et buet fremspring,
som 1767 blev prydet med et relief af Frederik
V’s våbenskjold (jf. ndf.). Samtidig blev pulpituret
malet med ‘brun ægte marmorering’ af Bohn Johansen og Henning Frederik la Croix.22 O. 1863
blev det egetræsmalet.180 1881, i forbindelse med
opsætningen af det nuværende orgel, blev gulvet
omlagt med nye brædder og bjælker.118 På tegninger, udført i forbindelse med ombygningen af loftet 1894, ses en brystning af fyldingspaneler (fig.
15), som kunne være udført i denne forbindelse.
Efter kirkerummets istandsættelse 1913 fremstod pulpituret med front af gitterværk, mellem
retkantede piller, der var fordoblet omkring det
let fremskudte midterparti; mellem de dobbelte
piller var planteornamenter i gennembrudt arbejde, alt malet med lys farve (jf. fig. 62).Ved ombygningen 1949-50 blev den nuværende, lukkede

brystning opsat (jf. fig. 63), og der indrettedes
gennemgang samt dåbsventeværelse og trappeog skabsrum under pulpituret.181
Relieffet med Frederik V’s våbenskjold (fig. 64),
1767, er skåret af en i øvrigt ukendt »bildhuger
Lacuree« (»Lacurel«?) eller »Lacuret«.182 Våbnet,
der er fæstnet til en plade af fyrretræ, er skåret af
blødt træ, antagelig lind. Det måler 110×78 cm.
Skjoldet indrammes af en rokokokartouche med
småkviste med blomster og blade samt slyngede
bånd, der er bundet i en sløjfe forneden. Øverst
er kronen. Oprindelig var det vistnok flankeret
af to vildmænd. Den oprindelige staffering blev
afdækket og udbedret 1949. Selve skjoldet er
malet i de heraldiske farver, den indrammende
rokokoornamentik står med rester af okkergul
farve med islæt af rødt, grene og blade har spor af
grøn farve, båndene er blå, og kronen er forgyldt
med blå sten og dybrød puld.

1584

ÆRØSKØBING KIRKE

TAVLER, RELIEFFER OG MALERIER
M.M.

Fig. 64. Frederik V’s våbenskjold, 1767, oprindelig
opsat på orgelpulpiturets brystning (s. 1583). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – The royal arms of Frederik V,
1767, originally set up on the parapet of the organ loft.

Billedhuggeren modtog 50 rdlr. for to *storvinger (jf. †orgel nr. 2 ovf.) ‘og det kongelige
våben at sætte på rondellen i moderne billedhuggerarbejde’; arbejderne blev malet af Bohn Johansen.183 Kongevåbnet blev som nævnt opsat på
det buede fremspring midt på orgelpulpiturets
brystning.184 Det er istandsat 1864 og 189494 og
derefter ophængt på skibets vestvæg over pulpituret, hvor det fandtes 1949.185 Ved en restaurering samme år blev bl.a. kronen, der var stærkt
medtaget, fuldstændiggjort og et stykke bånd
tilføjet. Samtidig blev en omfattende, ældre opmaling af den oprindelige staffering afrenset.186
Siden 1950 ophængt på våbenhusets østvæg over
døren.

Salmenummertavler. 1-6) (Jf. fig. 21), o. 1850,187 med
enkel, profileret ramme med riller og drejede
knapper i hjørnerne, inddelt i seks vandrette felter til skydebrikker. Rammen er gråmalet, knapperne forgyldte og nummerbrikkerne hvide med
sorte cifre. Tavlerne er fordelt med to på sydvæggen, to på nordvæggen og en i hver side ved indgangen til koret.
Blandt †salmenummertavler kan nævnes: 1-2)
1783/84, udført af snedker Jens Petersen. Maler
Ditlev Ernst malede tavlerne sorte, så man kunne skrive salmenumre på dem med kridt.22 3-5)
1817, udført af snedker Jacob Møller og maler
Kjellerup. Med skydebrikker.22 1852 havde kirken fire salmenummertavler, som blev malet
hvide med sorte tal.164 6-8) 1904 anskaffedes tre
tavler med malet indskrift: »Ny Salmebog«.188
†Middelsoltidstavle, 1880, sortmalet, med påskrevet middelsoltid i Ærøskøbing efter Københavns
meridian (jf. tilsvarende tavler i Rise, Bregninge
og Søby kirker).89
Nøglebrædder. 1) (Fig. 65) 1862,67 124×52 cm, af
træ, sortmalet med indskrift med hvid skriveskrift
og forsynet med kroge, hvorpå der hænger nøgler til †stolestadernes døre (s. 1573). På tavlen er
indtegnet en plan over †stolestaderne. Hver stol
er forsynet med en indskrift, der angiver, hvem
der måtte benytte den (jf. embedsstole s. 1574),
eller med et nummer; endvidere er på en del stole
anført bemærkningen »aaben«, der angav, at stolen
frit kunne benyttes uden betaling til kirken – ved
disse hænger i sagens natur ingen nøgle. Nøglebrættet hænger i dåbsventeværelset.
2) (Fig. 96), formentlig slutningen af 1800-tallet, 53×36 cm, af bejdset eg med profileret gesims foroven og påmalede, hvide cifre samt kroge,
hvorpå der hænger nøgler til stolestader. I dåbsventeværelset.
Andre tavler. Relieffer. 1) 1909, Golgathascene, skåret af Hans Chr. Petersen, af egetræ, 72,5×47 cm.
Kristus på korset omgivet af knælende og stående
skikkelser, i baggrunden konturerne af byen Jerusalem. Forneden signatur med fordybede versaler: »HCP. Ærøskøbing 1909«. Relieffet hang
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Fig. 65. Nøglebræt nr. 1, 1862, med plan over stolestaderne (s. 1584). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Key rack no. 1, 1862, with plan of pews.
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Fig. 66. Gravlæggelsen, 1734, malet af Johann Friedrich Martin Schröter,
Slesvig, og skænket af Otto Hywadt. (s. 1586). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – The Entombment of Christ, 1734, painted by Johann Friedrich Martin
Schröter, Schleswig, and donated by Otto Hywadt.

oprindelig i nordøsthjørnet ved overgangen mellem skib og kor. Nu i dåbsventeværelset.
2) Nyere, Kongernes tilbedelse, skåret i egetræ og
indsat i en profileret ramme af fyrretræ, 50×40
cm; usigneret. Bejdset. I dåbsventeværelset.
Maleri (fig. 66), 1734, Gravlæggelsen, malet af
den slesvigske maler Johann Friedrich Martin
Schröter, skænket af Otto Hywadt. Olie på lærred, 193×177 cm (lysmål 168×152 cm), indsat
i en profileret, sortmalet ramme med forgyldt
inderprofil. På rammens øverste, vandrette led
er malet giverindskrift med forgyldt antikva og
fraktur: »Otto Hywadt Verehrete dieses«, på det
nederste vandrette led årstallet for donationen
med versaler: »Anno 1734«.

To mænd, klædt i røde kjortler, lægger Kristi
afsjælede legeme i kisten. Bag kisten står andre
personer, deriblandt antagelig Maria med blåt
hovedlin, og ved siden af hende den skægløse
Johannes; forrest en kvinde med en salvekrukke. Foran kisten ses tornekronen, en kande og
et vandfad. På kistens fodende er malerens signatur skrevet med sorte versaler på meget mørk
bund, knapt synlig: »Io: Fri: Mat: Schröder anno
1734«.189 Motivet er vist i en klippehule med to
åbninger, hvorigennem der er udkig til Jerusalem
(tv.) og Golgathahøjen (th.). Gennem den venstre
åbning ses endvidere stenen med forseglingsbånd,
der blev væltet fra graven, derover en svævende,
knælende og grædende kvindeskikkelse, antage-
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Fig. 67-68. Lysekroner. 67. Nr. 1, 1600-tallet (s. 1587). 68. Nr. 2, 1758, skænket af rådmand Christopher Elias
Gotlob og hustru Anna (s. 1588). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Chandeliers. 67. No. 1, 1600s. 68. No. 2, 1758,
donated by Alderman Christopher Elias Gotlob and his wife Anna.

lig Maria, og øverst Guds øje som hentydning til
det guddommelige forsyn; i den højre åbning er
gengivet de tre kors på Golgatha under en skyet
aftenhimmel.
Gengivelsen af Gravlæggelsen er udført efter et
kobberstik af Johann Sadeler I (1582-85), stukket efter en tegning af Dirck Barendsz. Samme
motiv er benyttet i Matthäus Merians Bibel 1630
(dog spejlvendt). De øvrige elementer er tilføjet.
Maleren, Johann Friedrich Martin Schröter, kendes desuden fra et portræt af sognepræst Claussen
(†1739) i Slesvig Domkirke.190
Maleriet er restaureret 1950. 1884 hang det på
korets sydvæg, 1947 på korets nordvæg.191 Nu på
skibets nordvæg.
†Maleri, skænket af ‘student Petersen’ i sommeren 1824. Ukendt motiv.67
BELYSNING
Lysekroner. Kirken rummer i alt syv lysekroner,
heraf en fra 1600-tallet og en fra 1758, mens de
øvrige er nyere barokkopier.
Mindst to lysekroner blev overført fra den
gamle kirke. Det gælder ud over nr. 1 en ‘gam-

mel’ †lysekrone, der 1764/65 blev solgt til urmageren for 1 rdlr. og 24½ mark.192 1813 havde kirken tre messingkroner af forskellig størrelse,22 og
1884 nævnes samme antal.81 Kronerne, der hang
i jernkæder, fordelte sig med en i koret og to i
skibet.193 1865/66 blev de renoveret med 12 nye
messingarme og ‘dekorationer’.67 1913 blev lysekronerne omdannet til elektricitet og forsynet
med lysattrapper af porcelæn.194 Alle lysekroner,
på nær nr. 7, er ophængt i hvidmalede jernstænger med forgyldte kugler.
1) (Fig. 67). Tidligst omtalt 1692, overført fra
den gamle kirke. Kirkens største lysekrone har
forneden ni s-svungne arme med bladled på midten og profileret lyseskål, adskilt af fligede pyntearme med oprullede ender. Derover er syv (oprindelig ni) små prydarme med oprullede ender,
der hver bærer en lyseskål. Balusterskaftet afsluttes
forneden af en hængekugle med profileret knop
og kursivindskrift med skilletegn i form af små
rosetter: »Christian Josephsen Steen Renovatum
Anno: 1758 de(n) 12 Augusty« (jf. †pulpitur nr.
1).Topfiguren er en flakt ørn, hvis vingespidser er
afbrækkede i den ene side. Øverst er en trepasformet ophængsring, prydet med et englehoved.
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Fig. 69-70. Kirkeskibe. 69. Nr. 1, 1894, »Deus Regit«, bygget og skænket af krydstoldbetjent Hans Chr. Kisbye (s.
1589). 70. Nr. 2, 1936-38, »Haabet«, Ærøskøbing, bygget og skænket af maskinchef Jørgen Hansen Svarer (s. 1589).
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church ships. 69. No. 1, 1894, “Deus Regit”, built and donated by crossing customs officer
Hans Chr. Kisbye. 70. No. 2, 1936-38, “Haabet”, Ærøskøbing, built and donated by Chief Engineer Jørgen Hansen Svarer.

1717 blev en af armene loddet;86 1742 beskrives kronen som brøstfældig,22 og i forbindelse
med overflytningen til den nye kirke bekostede
Christian Josephsen Steen en istandsættelse (jf.
indskrift ovf.). 1760 blev ørnefigurens ene vinge
loddet.22 Kronen hænger midt i skibet.
2) (Fig. 68), 1758, skænket af rådmand Christopher Elias Gotlob og hustru Anna (jf. †lukket stol
nr. 4).
En lille lysekrone med 2×6 s-svungne arme
med bladled og profilerede lyseskåle. Balusterskaftet afsluttes af en hængekugle med profileret knop og giverindskrift med versaler mellem
dobbelte rammelinjer: »Christopher Elias Gotlob
Anna Gotlobs anno 1758«. Topfiguren er en flakt
ørn. Lysekronen hænger i koret.
3-4) ( Jf. fig. 16 og 58), 1930, udført hos gørtlerfirmaet G. Erstad-Pedersen, Århus. Barok
kopier med otte s-slyngede arme med delfinled.
Hver arm bærer to profilerede lyseskåle, den ene
for enden, den anden på et oprullet ornament
over delfinleddet. Øverst er otte s-slyngede pyntearme. Balusterskaftet ender forneden i en stor
hængekugle med tre omløbende profillinjer og
profileret knop og afsluttes foroven af et kugleled
med fligede vinger samt trepasformet ophængsring. Kronerne hænger i skibet.

5) Barokkopi. En lille krone med 2×8 s-slyngede arme med bladled, balusterskaft, profileret
hængekugle med tilsvarende knop og topfigur i
form af en flakt ørn. I vestenden.
6-7) Barokkopi med otte s-slyngede arme med
fligede pynteled, og derover otte pyntearme (på
kronen i dåbsventeværelset er kun de fire bevaret) med opstandere i gennembrudt arbejde. Balusterskaftet afsluttes af en profileret hængekugle
med tilsvarende knop og krones af en topfigur i
form af en romersk soldat (jf. Kattrup Kirke, DK
Århus 4723). Kronerne hænger i våbenhuset og
dåbsventeværelset, sidstnævnte i en umalet jernstang.
†Lysekroner. 1) Overført fra den gamle kirke,
bortsolgt 1764/65 med betegnelsen ‘gammel’ (jf.
ovf.).
†Lysearme. 1) Tidligst omtalt 1692, monteret
på prædikestolen og overført fra den gamle kirke
sammen med denne.22 2) 1788, af metal, til brug
på prædikestolen.22 3-4) Omtalt 1813, på orglet.22
Otte lampetter ( jf. fig. 16), nyere barokkopier,
af messing, hver med tre s-svungne arme, balusterskaft med hængekugle med profileret knop
og ophængsring foroven, er opsat på nord- og
sydvæggen. †Lampetter, 1814 nævnes otte sådanne.140
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Fig. 71-72. Kirkeskibe. 71. Nr. 3, 1936-38, »Pax«, bygget og skænket af maskinchef Jørgen Hansen Svarer (s. 1589).
72. Nr. 4, 1939, »Thermopylæ«, bygget af skibsbygmester Gorm Clausen, Marstal, og skænket af borgere 1943 (s.
1589). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church ships. 71. No. 3, 1936-38, “Pax”, built and donated by Chief Engineer
Jørgen Hansen Svarer. 72. No. 4, 1939, “Thermopylae”, built by master shipbuilder Gorm Clausen, Marstal, and donated by
citizens.

KIRKESKIBE
1) (Fig. 69), 1894, »Deus Regit«, bygget og skænket af krydstoldbetjent Hans Chr. Kisbye.195 Tremastet fuldrigger. I agterenden samt på hver side
er et skjold med et hvidt georgskors på rød bund.
Brun- og sortmalet med gyldne, røde og hvide
detaljer; navnet er anført på agterspejlet med forgyldte versaler. Skibet hang oprindelig østligt i
skibet foran alteret i en jernkæde med fire forgyldte kugler, men blev 1930 flyttet til sin nuværende plads i vestendens sydside.196
2) (Fig. 70), 1936-38, »Haabet«, Ærøskøbing,
bygget og skænket af maskinchef Jørgen Hansen
Svarer.197 En jagt, hvis agterende er prydet med
to overflødighedshorn. Skroget er rød- og sortmalet med grønne, hvide og gule detaljer. Skibets og
byens navn er anført med hvide versaler på agterspejlet. Ophængt 1939 i midtergangen, siden flyttet til den nuværende plads i østendens nordside.
3) (Fig. 71), 1936-38, »Pax«, bygget og skænket af maskinchef Jørgen Hansen Svarer.198 Tremastet bark, hvis skrog er udført som en kopi af
skonnerten »Cecilie« af Ærøskøbing. Grøn- og
sortmalet med hvide og røde detaljer; navnet er
anført med versaler på en tavle, hvis ramme er
oprullet i volutter og kronet af krydslagte split-

Danmarks Kirker, Svendborg

flag. Ophængt 1939 i midtergangen, siden flyttet
til den nuværende plads i østendens sydside.
4) (Fig. 72), 1939, »Thermopylæ«, bygget af
skibsbygmester Gorm Clausen, Marstal, og skænket
af en kreds af borgere 1943.199 Model af den britiske klipper af samme navn, bygget 1868 i Aberdeen
og da regnet for verdens hurtigste sejlskib. Galionsfiguren viser den spartanske konge Leonidas I, der
i 480 f.Kr. ledte den græske hær i slaget ved Thermopylæ. Skibet er brun- og sortmalet med detaljer
i guld, rødt og hvidt. Navnet er anført på agterspejlet med forgyldte versaler, flankeret af splitflag.
Skibet hænger i vestendens nordside.
†Kirkeskib, omtalt 1813, ‘en jagt for fulde sejl’.22
†BEGRAVELSESUDSTYR
Kirken havde to †ligbårer, en stor og en lille, der
stod i våbenhuset.22 Den ene, fra 1750,22 var
overført fra den gamle kirke, den anden anskaffedes 1766.22
†Ligklæder. 1) 1737, med uldne bånd og frynser,
overført fra den gamle kirke.22 1763/64 blev klædet repareret af Johan Skrædder.22 2) 1780. Klædet,
der havde uldne bånd, kostede 37 rdlr.22 3-5) 1817,
tre nye ligklæder med tilhørende bånd og frynser, såvel af sølv som af ‘amagergarn’ (bomuld).22
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TÅRNURE
Tårnur, 2014, Hörz Omega Dis.
(†)Tårnur (fig. 73), 1885, fra tårnurmagerfirmaet
Bertram Larsen, København. Grønmalet støbejernsværk, ca. 115×50 cm, 40 cm højt. Uret
er indrettet med Denisongang og kan gå i otte
døgn.24 Det bærer firmaets signatur (versaler):
»Bertram Larsen Taarnuhrfabrikant Kjøbenhavn«. Uret står i et urhus med glasruder på et
tømret rammeværk af fyrretræ, der er placeret i
et afskildret rum i tårnets øverste stokværk.
†Tårnur.Tidligst omtalt 1675 i forbindelse med
en mindre reparation;22 overført fra den gamle
kirke. Uret krævede gentagne reparationer, hvoraf
de mere omfattende nævnes her: 1691 reparerede sejermager Niels Clausen ‘adskilligt’ på uret,22
1706 blev det repareret i Odense, hvilket kostede
44 rdlr.,22 1718 udførte monsieur Bloch arbejde
på uret for 16 rdlr., og 1723 havde Poul Urmager det under reparation i seks uger.22 1730 blev
slagværket fuldstændig renoveret af en urmager
fra Kiel, da det var ubrugeligt og havde stået stille
i et halvt år,86 og 1740 blev det repareret af den
lokale urmager Christopher Hoffenblat.200
1758 fik Claus Clausen Smed fra Marstal betaling for at opstille uret i den nye kirke.22 Han
varetog herefter det årlige tilsyn med uret og ud-

førte forskellige arbejder på det, bl.a. en ny viser,
et nyt hjul til gangværket og forbedringer af uroen.22 1764 fandtes to små †klokker i kirkerummet,
hvoraf den største formentlig var slagklokke for
urværket (jf. f.eks. Svendborg Skt. Nikolaj s. 214),
mens den anden muligvis var †orglets kalkantklokke.201 1770 overtog hans søn, Albert Clausen
Fabricius, urmager i Ærøskøbing, tilsynet med
uret, og 1772/73 satte han det fuldstændig i stand
med nyt gangværk og reparation af slagværket for
50 rdlr.202 I hvert fald fra dette tidspunkt kunne
uret gå i 24 timer.22 1819 var uret ‘yderst brøstfældigt’, og sønnen, Claus Albertsen Fabricius,
foretog en gennemgribende renovering, der kostede 400 rbdlr.22 1885 blev det erstattet af ovennævnte.
1758 udførte snedker Erich Sederberg og Hans
Smed et ‘futteral’, dvs. et †urhus, omkring uret,
som 1769 blev malet og forsynet med to låse.22
Urskiven (jf. fig. 14a), 1885,203 er indmuret
øverst i tårnets vestmur. Den kvadratiske skive er
sortmalet med blå midte og forgyldte romertal og
visere. I sviklerne danner forgyldte arabertal året
for skivens opsætning: »1885«.
†Urskiver. 1) 1724, tilsyneladende overført fra
den gamle kirke. Af eg. Maler Nicolai Beusch fik
betaling for at male en viser og en solskive. Til arbejdet medgik 12 bøger guld.86 1739 blev skiven

Fig. 73. (†)Tårnur, 1885, fra firmaet Bertram Larsen, København (s. 1590). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – (†)Tower clock, 1885, from the firm Bertram Larsen, Copenhagen.
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Fig. 74-75. Klokker. 74. Nr. 1, formentlig 1400-tallets første fjerdedel, støbt af »Pether« (s. 1591). 75. Nr. 2, 1747,
støbt af Dietrich Strahlborn i Lübeck (s. 1591). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bells. 74. No. 1, presumably first
quarter of 1400s, cast by “Pether”. 75. No. 2, 1747, cast by Dietrich Strahlborn in Lübeck.

istandsat af Søren Snedker og maler Bohn Johansen,22 1766 igen malet af sidstnævnte.22 2) 1794,
udført af Martin Christian Lorentzen. Skiven
blev malet og forgyldt med ægte guld.22 3) 1818,
udført af snedker Jacob Møller, malet med forgyldte tal og viser af H. Kjellerup.22
KLOKKER
1) (Fig. 74), formentlig 1400-tallet første fjerdedel, støbt af »Pether«.204 Overført fra den gamle
kirke. Tværmål 62 cm. Om klokkens hals er tre
bånd. I det midterste findes en ikke umiddelbart
opløselig indskrift, til dels med majuskler, aftryk
af fire brakteater, støberens sigil (to gange) og
støbermærket: to krydslagte hamre.205 På legemet
er en seksbladet roset, dannet af spinkle, dobbelte
linjer, hvorfra udgår forskellige ornamenter, bl.a.
et kors foroven.206

1729 faldt kneblen ned og gik i stykker.22 1757,
forud for ophængningen i den nye kirke, blev
Claus Clausen Smed betalt for en jernbøjle om
svingtræet til den store klokke, så det kunne bære
den, og selve klokken blev ‘beslået’.22 1948 ophængt i moderne slyngebom.
2) (Fig. 75), 1747, støbt af Dietrich Strahlborn i
Lübeck.207 Klokken, der er overført fra den gamle
kirke, måler 46 cm i tværmål. Tre af kronehankene har været knækket, hvorfor den nu er forsynet
med tre påboltede kronehanke.42 Om halsen er
støberindskrift med versaler mellem rundstave og
palmetborter: »Diederich Strahlborn me fudit[!]
Lubecæ anno 1747« (Dietrich Strahlborn støbte
mig i Lübeck år 1747). Ved overgangen mellem
legemet og slagringen er to lister, og på slagringen en bort af akantusornamenter.
Klokken er 1948 ophængt i moderne slyngebom.
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GRAVMINDER
Kirken rummer kun fem gravminder (et epitafium og
fire gravsten), som alle er overført fra den gamle kirke.
Yderligere en *gravsten, ligeledes oprindelig i den
gamle kirke, er i privateje. Derimod er ingen gravsten
fra den nuværende kirke (tiden 1758-1805) bevaret.
I knap 50 år, frem til forbuddet mod begravelser inde
i kirkerne 1805, fandt byens bedrestillede borgere og
embedsmænd deres sidste hvilested under kirkegulvet.
Der synes dog ikke at være indrettet egentlige murede
begravelser bortset fra en enkelt under korgulvet, som
i 1700-tallets sidste del tilhørte købmand Peder Rasmussen Gebert (s. 1596). De mange jordfæstegrave var
koncentreret i skibets midtergang og i de to nord-sydgående tværgange (hhv. ‘den øverste gang’, der adskilte
koret fra skibet, og ‘korsgangen’, der løb tværs over
skibet fra †dørene i nord og syd (jf. fig. 14d). 1766
blev Peter Groths hustru ‘jordet’ i den øverste gang,22
1769 blev madam Bahnsen, der var enke efter præsten
i Tranderup, begravet ‘neden for korsgangen’ (dvs. i
midtergangens vestlige del),131 1770 blev Erich Mortensens dødfødte søn begravet ‘oven for korsgangen’
(dvs. i midtergangens østlige del),22 og 1772 blev Johan
Hendrick Jørgensens barn begravet ‘i korsgangen’.22
Enkelte gange nævnes begravelser i sidegangene, således 1764, da hr. Westhof, personel kapellan i Rise og
Marstal, blev jordet i søndre sidegang.22 1769 blev
Jens Michelsen Schytts kone begravet i midtergangens
nordside foran stol nr. 7-8, hvor hun havde haft sæde,131
og i 1770’erne siges flere begravelser at være foretaget under stolestaderne: 1773 blev madam Zimmer,
præsteenke fra Tranderup, begravet under de nederste
stole,22 1775 blev Albret Groth og hans hustru begravet under de øverste stole,131 og 1779 blev rådmand
Claus Philipsen Hay begravet under stolene i den øverste gang.22 Da gulvet blev brudt op i forbindelse med
ombygningen 1949-50 fremkom flere grave, bl.a. fandt
man to kister foran alteret, som blev dækket til igen.208
Kirkens præster nød fri begravelse i koret. 1768
anmodede sognepræst Didrik Pedersen Top om også
at få sit barn begravet i koret uden betaling,22 1776
bad kapellan Hans Jensen Holm om, at hans hustru
måtte få fri begravelse i koret,22 og 1795 blev både
sognepræst Søren Nielsen Gudme, hans hustru og hans
ældste søn Niels begravet i koret uden betaling.22 Også
klokker Hans Pedersen Lund fik 1783 gratis begravelse i kirken,22 ligesom rektor og kordegn Jens Bagger
1787.131
Andre søgte at opnå samme privilegium. 1766 anmodede kirkeværge Hans Jessen forgæves om, at hans barn
måtte blive begravet i korsgangen uden betaling ‘formedelst den store møje, jeg som kirkeværge ved kirken

må forrette’,22 1767 søgte rådmand Mogens Weber om
fri begravelse i den øverste gang,131 og 1769 anmodede
byfoged Ole Hannibal Boldt om det samme i midtgangens østende, begge med henvisning til deres embede.131
Den sidste begravelse i kirken var landfoged Johan
Tilemanns hustru, Regitza Sophia Brandt, 5. febr. 1805
(jf. kirkegårdsmonument s. 1596).22 De følgende år
blev sammensunkne grave i kirken løbende fyldt op.
1805 blev 11 grave repareret, 1808 blev alle nedsunkne
grave opfyldt og ‘sammenstampet’, 1816 blev fire grave
fyldt op, og 1819 blev der lagt mursten i gulvet over
16 grave.22 I forbindelse med disse arbejder må en del
af de gravsten, der uden tvivl har ligget i kirkegulvet,
være taget op og kasseret eller bortsolgt. Endnu 1840
nævnes dog en udgift til ‘transport af de store gravsten’
i forbindelse med en gulvomlægning.67 1884 var alle
gravsten udtaget af kirken, undtagen en (nr. 3), der lå
som trædesten foran indgangsdøren.209 1931/32 blev to
gravsten opstillet mod våbenhusets sydvæg; den tredje
er formentlig opsat ved ombygningen 1949-50.210

Epitafium (fig. 76), opsat 1716 ifølge malet indskrift på rammen, over Jørgen Christopherssen
(Christophersen) Rose, (kapellan), *8. okt. 1669,
†24. okt. 1715, og hustru Agatha Sophia, *8. juni
1686, †<3. april 1744>; overført fra den gamle
kirke.
Maleri med motiv af Korsfæstelsen, olie på lærred, 166,5×115,5 cm (lysmål 141,5×90,5 cm),
indsat i en profileret, sortmalet ramme med forgyldt inderprofil; forneden på rammen er med
forgyldt antikva malet: »Anno 1716«. I maleriets nederste venstre hjørne er en stor reparation,
hvor der på bagsiden er påklæbet nyere lærred
(senest fornyet ved en restaurering 1950).
Kristusfiguren, med lys karnation, mørkt hår,
overskæg og langt kindskæg, hænger i let bøjede
arme, hovedet med tornekronen falder let mod
venstre skulder, øjnene synes på en gang lukkede
og himmelvendte, munden er åben. Mellemgulvet
er indtrukket, benene næsten strakte og højre fod
lagt over venstre. Lændeklædet har lang flagrende
snip bag venstre hofte. I venstre side står Maria,
grædende, i mørk dragt med hvidt hovedlin, og
Johannes, i rød kjortel. I højre side knæler Maria Magdalene halvt rygvendt, idet hun omfavner
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Fig. 76. Epitafium, opsat 1716, over kapellan Jørgen Christophersen Rose (†1715)
og hustru Agatha Sophia (†1744) (s. 1592). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Sepulchral
tablet, set up in 1716 to commemorate the curate Jørgen Christophersen Rose (†1715) and
his wife Agatha Sophia (†1744 ).

Kristi ben; hun har langt, rødbrunt hår og er klædt
i en gylden kjole med hvide ærmer og blåt liv.
Bag korset ses i venstre side en gruppe siddende,
sørgende kvinder, i højre side de bortdragende
soldater, bevæbnet med lange spyd, gående og
ridende. Bagest byen Jerusalem under en aften-

himmel med grå skyer med rødlige konturer. På
hver side af Kristus er et tværovalt felt i forgyldt
ramme med indskrift med forgyldt fraktur på sort
bund. I den venstre læses personalia for Jørgen
Rose samt et skriftsted: »Jeg er opvaxen, som et
palmetræ hos Vand og som Rosentræ, der mand
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mester, *14. sept. 1891, †30. aug. 1940, Søren
Chr(istian) Andersen, fyrbøder, *3. dec. 1886,
†30. aug. 1940, Hans Anton Ditlev Ollerup, kok,
*22. okt. 1913, †febr. 1940,Torben Pedersen, matros, *5. marts 1922, †11. sept. 1941, R. V. VilladsPedersen, maskinmester, *19. april 1884, †30. maj
1943, og Alf Helmuth Nielsen, kaptajn, *3. april
1912, †12. marts 1945.
Af rød, poleret kalksten, 143×88 cm. Indskriften med fordybede versaler afsluttes med et vers:
»Sømænd var de/ sønner, fædre/ danske hjerter/
dem vil hædre«. Opsat mod våbenhusets sydvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 78), antagelig o. 1625-50, over
ukendt. Rød kalksten med talrige ortoceratitter, 200×143 cm. Stenen er stærkt slidt, nederste
venstre hjørne afslået og indskriften helt udvisket. I hjørnerne er medaljoner med evangelister,
øverst ses tv. Matthæus og th. Markus, mens de
nedre er næsten helt bortslidte. Midt på stenen er

Fig. 77. Mindetavle, 1950, tegnet af billedhugger
Gunnar Hammerich (s. 1594), over syv søfolk fra
Ærøskøbing, omkomne under Anden Verdenskrig
1939-45. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Memorial
tablet, 1950, designed by the sculptor Gunnar Hammerich
in memory of seven seamen from Ærøskøbing, lost in World
War II, 1939-45.

tager op i Jericho Syr. 24 v(ers) 18« (Sir. 24,18,
her dog sammentrukket af flere vers), i den højre
personalia for hustruen samt et skriftsted: »Herren
er Min deel, siger Min Siæl der for vil Jeg haabis
til Hannem Thren(i) 3 V(ers) 24« (Klages. 3,24).211
Epitafiet er restaureret 1950. 1884 hang det på
korets nordvæg;81 1947 på korets sydvæg.191 Nu
på skibets sydvæg.
Mindetavle (fig. 77), 1950, tegnet af billedhugger Gunnar Hammerich og udført af stenhugger
H. C. Petersen,212 over syv »krigsforliste« søfolk
fra Ærøskøbing under Anden Verdenskrig: Jokum Hansen Albertsen, kaptajn, *7. febr. 1891,
†30. aug. 1940, Marius Laur(itz) Hansen, maskin-

Fig. 78. Gravsten nr. 1, antagelig o. 1625-50, over
ukendt (s. 1594). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –
Tombstone no. 1, probably c. 1625-50, of unknown deceased.
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midte er en fremstilling af Den opstandne Kristus
stående på kisten med ligklædet over armen,
sejrsfanen i venstre hånd og højre hånd løftet i
en velsignende gestus. Omkring kisten er fire
sovende eller brat opvågnede soldater. Motivet
er udført efter et kobberstik af Albrecht Dürer
1512. Stenen må oprindelig have ligget over en
begravelse i den gamle kirke. Den er opsat på en
sokkel af gule mursten mod våbenhusets sydvæg.
3) (Fig. 80), o. 1656, over Las Hendrichsøn
(Hendrichsen), †
16 , »vdi hans a[lders]
aar«, og hustru Marren (Maren) Lasses, †8. sept.
1656 »vdi h[e]nd[e]s alders 56 aar«.
Grå kalksten, 183×140 cm. Stenen, der har flere,
store ortoceratitter, er revnet tværs over. Indskriften med reliefversaler er placeret som randskrift i
to omløbende, forsænkede bånd, der foroven er
suppleret med yderligere tre linjer. Randskriften
afbrydes af hjørnemedaljoner med englehoveder;
midtfeltet står tomt. Stenen, der oprindelig må

Fig. 79. Gravsten nr. 2, antagelig o. 1650, over ukendt
(s. 1595). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Tombstone no.
2, probably c. 1650, of unknown deceased.

en gengivelse af Kristus på korset omgivet af to
skikkelser, vel Maria og Johannes. Ved korsfoden
ligger Adams kranium. Motivet flankeres af to
stående figurer med krydsede ben og med den
yderste arm langs siden og den inderste løftet
over hovedet.213 Stenen, der oprindelig må have
ligget over en begravelse i den gamle kirke, er,
formentlig 1950, opsat på en sokkel af gule mursten mod våbenhusets nordvæg.
2) (Fig. 79), antagelig o. 1650, over ukendt. Grå
kalksten, 210×133 cm, med ortoceratitter, stærkt
slidt. Indskriften, der er helt udvisket, har omfattet en randskrift med reliefversaler, hvoraf enkelte spor anes foroven i højre side. I hjørnerne
er evangelistmedaljoner; nederst th. ses Lukas
med oksen, mens attributterne for de tre andre
ikke med sikkerhed kan identificeres. På stenens

Fig. 80. Gravsten nr. 3, o. 1656, over Las Hendrichsen (†16
) og hustru Maren (†1656) (s. 1595). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Tombstone no. 3, c. 1656, of
Las Hendrichsen (†16
) and his wife Maren (†1656).
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2) Omtalt 1774 i forbindelse med begravelsen
af borgmester Melchior Brolund.131 Stenen lå i
kirkens ‘nederste’ gang.
†Muret begravelse, tilhørende købmand Peder
Rasmussen Gebert. I koret. Omtalt i forbindelse
med Peder Rasmussen Geberts begravelse 1790
som ‘den ham udi koret overdragede frie begravelse’, hvor han allerede tidligere havde betalt for
sin svigerfar og sin hustrus nedsættelse.131
Begravede: Mikkel Jensen, Peder Rasmussen Geberts
svigerfar, begr. 26. nov. 1771; Peder Rasmussen Geberts
hustru, Maria, begr. 20. nov. 1773; Peder Rasmussen
Gebert, †28. dec. 1789.

Fig. 81. *Gravsten nr. 4, o. 1660-70, over Hans Pederson Brand (s. 1596). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –
*Tombstone no. 4, c. 1660-70, of Hans Pederson Brand.

have ligget over de afdødes begravelse i den gamle
kirke, lå i slutningen af 1800-tallet som trædesten
foran indgangsdøren.214 Den er nu opsat på en
sokkel af gule mursten ved våbenhusets sydvæg.
*4) (Fig. 81), o. 1660-70, over Hans Pederson
Brand, †16..,215 og hustru, †16 .
Rødgrå kalksten, 205×145 cm, stærkt slidt; nært
beslægtet med nr. 3. Indskriften med reliefversaler
er anbragt som randskrift i forsænkede bånd; kun
båndene langs stenens langsider er bevaret, mens
de øvrige er helt udviskede. I hjørnerne er medaljoner med englehoveder. Stenen må oprindelig
have ligget over de afdødes gravsted i den gamle
kirke. Den findes nu i haven til Vestergade 44.216
5) Antagelig 1600-tallet, rød kalksten, 172×105
cm, helt udslidt. Stenen ligger som trædesten ved
kirkens hovedindgang i vest.
†Gravsten. 1) Omtalt 1770 i forbindelse med
begravelsen af rådmand Christopher Gotlobs svigermoder, Jens Færgemands enke.22

Kirkegårdsmonument (fig. 82), 1868, over [Johan
Georg Tilemann, *27. juni 1736 i Slesvig, blev
1764 herredsfoged i Nordborg, 1784 landfoged
på Ærø, †11. maj 1807].217 Stenen er bekostet af
afdødes dattersøn, landfoged, siden by- og herredsfoged August Carstens, der 1868 kasserede
den oprindelige sten og lod den nuværende udfærdige.218
Liggesten af grå sandsten med affasede kanter,
94×55 cm. Indskriften er helt udvisket. Gravstedet, syd for kirken, indhegnes af seks borner af
grå granit hvorimellem jernkæder med kraftige
pigge, ligeledes bekostet 1868 af August Carstens.

Fig. 82. Kirkegårdsmonument, 1868, over landfoged
Johan Georg Tilemann (†1807) (s. 1596). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument, 1868, to rural
bailiff Johan Georg Tilemann (†1807).
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Fig. 83. Plan af den nedrevne †kirke liggende på sin †kirkegård (s. 1533, 1598). Jordebog for Ærøs kirker 1734,
målt og tegnet af Christian Ludolf Pape. Mål i sjællandske alen.Vest opad. I LAFyn. – Plan of the demolished †church
lying in its †churchyard.

DEN GAMLE †KIRKE
NEDBRUDT 1756
†BYGNING
Oversigt. Kirken, der blev revet ned 1756, må i sin kerne
have været en romansk kampestensbygning af forholdsvis beskeden størrelse. Heraf er dog kun bevaret et
tympanon og en *kragsten, der kan stamme fra samme
dør. 1631 blev kirkens østparti ombygget og bygningen forlænget ved murermester Valentin Kramer, Sønderborg. Samtidig nedbrød man et kapel, der har stået
ved den ene langside. Et lille tårn i vest, der var rejst

o. 1600, og hvor klokkerne hang, var afsluttet med et
lanternespir. Kirkens omrids er indtegnet på matrikelkortet 1734; derudover kendes bygningen hovedsagelig
fra regnskaberne, som er bevaret fra og med 1500-tallet,
samt fra kontrakten med Valentin Kramer 1631. Kirkens økonomi var generelt dårlig, da byen savnede
tiendeindtægter, og gentagne gange måtte øens landsogne komme den til hjælp. Forud for nedbrydningen
1756 sagde man om den forfaldne kirke, at den fra
begyndelsen havde været ‘falsk’ (forkert) bygget.
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Beliggenhed. Der er ikke fundet rester af kirkens
fundamenter, men at dømme efter C. L. Papes
plan 1734 (fig. 83) har bygningen, der med østforlængelse og tårn målte ca. 35 m, ligget syd for den
nuværende, meget større kirke og tæt ved kirkegårdens sydvestre hjørne. Koret befandt sig ifølge
samme kort nær ved den søndre kirkegårdslåge,
hvorfra en sti ledte til en dør i skibets sydside. To
andre stiplede stier fører til samme dør, til trods
for at kirkens hovedindgang synes at have været i
vest (jf. våbenhus s. 1602). Kirkens langmure løb
parallelt med kirkegårdens sydgrænse og Søndergade, og orienteringen har dermed haft en betydelig afvigelse mod syd, mens den nuværende kirke,
som nævnt, er omtrent solret.
Alder og grundplan. 1755, året før nedrivningen,
vidste sognepræst Johan Smith ikke, hvornår kirken var bygget. Men, som han udtrykte sig, hvis
den var lige så gammel, som den var brøstfældig, så
måtte den være en af de ældste, hvis ikke ‘den allerældste i stiftet’.219 Kirken nævnes ikke i de middelalderlige kilder, men to udsmykkede bygningskvadre (se ndf.) godtgør sammen med døbefonten, at den i sin kerne har været en romansk bygning.
Den kan i sin første skikkelse meget vel have lignet
øens tre bevarede middelalderkirker, Bregninge,
Tranderup og Rise, og ligesom disse have været

opført af rå og kløvede kampesten. På grundridset
1734 – hundrede år efter dens forlængelse 1631
– er kirken gengivet som en lang bygning med
et selvstændigt, lidt smallere kor i øst og et lille
tårn i vest. Opmålingen er angivet i sjællandske
alen (1 alen = 63 cm), hvorefter det forlængede
skib målte ca. 10×24 m. Bygningen har dermed
haft omtrent samme bredde som Tranderup Kirke
(10,5 m), men været noget mindre end kirkerne i
Bregninge og Rise, hvor skibet er omtrent 12,5 m
bredt. Den oprindelige kirke har altså været af forholdsvis beskeden størrelse, og udvidelsen i 1631
blev da også begrundet med, at byens befolkning i
den senere tid var vokset så meget, at kirken ikke
længere kunne rumme sin menighed (jf. ndf.).
Gengivelsen på byprospektet i Resens Atlas
1677 (fig. 3) må, ligesom det også gælder for
byens huse, kun opfattes som en slags signatur.
Alene kirkens størrelse i forhold til kirkegården
er misvisende, og tårnet kan næppe have været
lige så bredt som skibet.220
Det romanske kor var formentlig endnu bevaret ved byggeriet 1631, idet der her tales om ‘buen mellem kirken og koret’, som da skulle tages
ned (se ndf.). Men ellers vides der kun lidt om
udformningen og detaljerne. Regnskaberne omtaler i 1680’erne ‘den søndre kirkedør’ (jf. ovf.)

Fig. 84. Romansk tympanon af granit med malteserkors; nu i to dele på pladsen vest for kirkens hovedindgang (s.
1599). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque tympanum of granit with Maltese cross; now in two parts on the square
west of the main entrance to the church.
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Fig. 85. Romansk *kragsten af granit set ‘nedefra’ (sml. fig. 86-87), fra bueåbning, sandsynligvis en dør (s. 1599).
Danefæ, deponeret i Ærø Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque *corbel of granite seen ‘from below’ (cf.
figs. 86-87), from arch opening, probably a door.

og 1702 ‘den lille dør til kirken’,22 formentlig en
dør i kirkens fornyede østgavl. Der er fortløbende udgifter til glarmesteren, men uden at noget
sikkert kan siges om vinduerne.
Ved nedbrydningen 1756 fik bygmestrene, Seiffert og Simonsen, brugsret over bygningsmaterialerne. Uforarbejdede kampesten indgår muligvis
i soklen under den nuværende kirke. Fra bygningen er ellers kun levnet to romanske bygningssten
af granit, et tympanon og en *kragsten, som er
genfundet inden for de seneste år.
Tympanet (fig. 84), en halvcirkelformet overligger uvist fra hvilken dør, er nu kløvet vandret i
to dele. Af det øvre stykke er kun bevaret højre
halvdel. Stenen, der er af en rødlig granit, kan
anslås til at have målt 62×182 cm. At der er tale
om et tympanon fremgår alene af den krumme
overside. Midt på det glatte, halvcirkulære felt er
i relief hugget et malteserkors på en stage omgivet af en ring (diameter 46 cm). Arbejdet er ikke
særlig behændigt udført, og stangen sidder lidt
skævt. Overliggeren har hvilet på dørens karme,
men åbningens bredde kan ikke anslås.

Korsmærkede portaler og tympanonfelter er almindeligt forekommende i den romanske kunst,
heriblandt også malteserkors (Georgskors) og
kors omgivet af en ring (hjulkors).221 Korset på
overliggeren er anbragt på en tynd stang og må
derfor opfattes som et processionskors, der også
optræder på den bevarede kragsten.
De to adsplittede granitstykker blev genfundet
i 1950’erne af billedhuggeren Hans Petersen, det
største ved en ikke nærmere angivet gård i Vrå,
2 km vestsydvest for byen, det andet i en have i
Ærøskøbing.222 Efter billedhuggerens død 1977
kom de to granitstykker i kommunens varetægt,
og siden 1987 ligger de foran mindesmærket for
Anders Arrebo ved kirkens indgang i vest.223
Den anden ornamenterede kvader (fig. 8587) er en *kragsten (kragbånd), der har tjent som
vederlag i en åbning, sandsynligvis en dør. Den
rødlige granitsten måler 94×29 cm og er 25 cm
høj. Den er affaset nederst på de to billedsider, så
stenen har sprunget 9 cm frem fra muren.
De to frie sider optages af forskellige mønstre
og figurer. På langsiden (fig. 86) er der mellem de
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to flader hugget en tovstav med snoning i begge
retninger, hvorfra der nederst udgår snoede krøller. Den lodrette flade har dels en zigzagbort og
herover et trappemønster, dels et liggende processionskors (malteserkors), hvis stage ender i to
ben. Malteserkorset er gentaget på kortsiden (fig.
87), hvor der på den skrå flade er hugget et rudemønster med dybe, krydsende riller.
Stenen, der er deponeret i Ærø Museum, blev
fundet o. 2012 i et staldgulv i en gård i Vrå af ejeren, billedkunstner Niels Peter Nielsen. Den blev
2015 erklæret for danefæ (inv.nr. D628/2015), og
var 2016 udstillet på Nationalmuseet.224
Brugen af processionskors på både tympanon
og kragsten antyder, at de er hugget af samme
stenmester. Han har måske også lavet døbefonten,
der også har tovsnoninger (jf. s. 1565).
Kragstenen kan have siddet i korbuens søndre
side med kortsiden mod skibet. Men lige så sandsynligt er det, at den har indgået i en dør. De genfundne bygningsdele i Ærøskøbing, tympanon
og kragsten, kan sammenholdes med Rise Kirkes velbevarede sydportal, hvis glatte tympanon
hviler på tilsvarende skråkantprofilerede kragsten.
Ligheden i konstruktionen er påfaldende, og udelukkes kan det vel ikke, at de to udsmykkede granitter i Ærøkøbing har siddet sammen i samme
dør.
Sidekapel. Til den gamle kirke var – formentlig
i senmiddelalderen – føjet et kapel, der efter sammenhængen at dømme har stået foran den ene af
skibets langsider, hvor det har åbnet sig ind mod
kirken. Kapellet nævnes kun i forbindelse med

byggearbejdet 1631, hvor det i kontrakten med
murermesteren hedder, at han skal brække kapellet ned og tilmure buen (ind til kirken) og forsyne denne med et vindue (»schall he dat Capele
dael breken, vnd de Schwiffboge mit ein Finster
Lucht wedder up muren«).225
Istandsættelse 1589. Ifølge en kontrakt, som
biskop Jacob Madsen og stiftslensmand Laurids
Brockenhuus 1589 indgik med Peder Murermester i Sønderborg om vedligeholdelse af kirkerne
på Als og Ærø, skulle murermesteren have 20
lybske mark for at udbedre manglerne på Ærøskøbing Kirke.226 En oversigt over de nødvendige
materialer viser, at der fortrinsvis var tale om
en udskiftning af (dele af ) taget, hvortil der bl.a.
skulle bruges 100 lægter, 1000 tagsten og 500
mursten.227 Tagstenene skulle være både ‘overog understen’, hvad der viser, at tagene har været
dækket med ‘munke og nonner’.
Det lille tårn ved kirkens vestende var opført i
slutningen af 1590’erne. I regnskaberne for 1598
og 1599 (revideret i juni 1600) bemærkes det,
at borgerne havde modtaget mindre tilskud fra
kirkerne i Rise og Tranderup, fordi de på grund
af ‘armod ikke formåede at færdiggøre tårnet’.228
Tårnet, der til dels var af bindingsværk,229 afsluttedes med et lanternespir, hvor klokkerne hang
(sml. også Resen, fig. 3). Det var ligesom det lidt
yngre spir over Rudkøbing Kirke tækket med
egespån. 1675 blev der brugt 1200 nye spån, og
1686 yderligere 1500.22 1698 indkøbtes ikke
mindre end 5000 spån fra Glücksborg.22 Da der
samtidig også var udgifter til blysøm, må vi tro,
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Fig. 86-87. Romansk *kragsten af granit, fra bueåbning, sandsynligvis en dør (s. 1599). Ornamenteret
lang- og kortside. Danefæ, deponeret i Ærø Museum.
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Romanesque *corbel of
granite, from arch opening, probably a door. Ornamented long
side and short side.

at tagfladerne under lanternen har været tækket
med bly.22 1731 betaltes Oluf Svensk fra Faaborg
for at reparere tårnet, og spånbeklædningen blev
da behandlet med vitriol.22
Vindfløje. 1693 anskaffedes en ny vejrhane (‘kob
berhane’) til opsætning ‘på spidsen af tårnet’ tillige med en messingkugle til stangen.22
Kirkens ombygning og forlængelse 1631 kendes
fortrinsvis fra byens skøde- og panteprotokol,
der tjente som byrådets kopibog.225 13. maj 1631
kontaktede byrådet murermester Valentin Kramer i Sønderborg, med hvem kirkeværgerne230
13. juni 1631 indgik en kontrakt i fem punkter og
affattet på plattysk:
Valentin Kramer skulle (1.) opbygge 17 alen
ny mur på hver side (»uf ieder Sede«) af samme
højde som den gamle, men i tykkelsen en halv
mursten mindre. I den nye gavl (»Gewell«) skulle
der være en dør og en vinduesåbning, og med
til arbejdet hørte også understrygningen af det
nye tag. (2.) Kapellet skulle nedbrydes (jf. ovf.),
og (3.) buen mellem kirken og koret tages ned
og stedet igen opmures, så det var beskyttet mod
vand (»schall he den Schwiffboge zwischen der
Kercke vnd Coer dael nemen …«). Han skulle
(4.) gennemgå og forbedre taget på den gamle
kirke (»de gantze olde Kercke«), og endelig (5.)
skulle han dække alle gulvflader med mursten i
både den gamle og i den nye kirke såvel som i
våbenhuset (»dat Wapen Huss«).231
Først efter at arbejdet næsten var gået i gang,232
søgte borgerne at sikre finansieringen af byggeriet.
De meddelte 28. juni landsherren, hertug Christian

af Sønderborg, at man på grund af befolkningens
tilvækst var nødt til at forlænge kirken; byen var
‘uformuende til at fortsætte arbejdet’, hvorfor
man nu forlod sig på fyrstens nåde. Breve med
samme ordlyd sendtes til hertugerne Philip og
Joachim og til ‘hertuginden af Sønderborg’.225
Samme dag blev der også skrevet til borgerne i
Sønderborg, som man håbede ville hjælpe dem,
ligesom ærøboerne i sin tid havde hjulpet dem
med opførelsen af deres egen kirke.233
Udvidelsen af kirken med 17 alen (ca. 10,5 m)
blev afsluttet i løbet af 1631, men uden at finansieringen var bragt i orden.234 Og hermed var
kun første etape gennemført; endnu manglede en
reparation af kirkens vestre del, den gamle kirke
med tårnet og spiret. I en bønskrivelse til kongen,
4. okt. 1632, gentog borgerne, at man havde måttet ‘forbygge og forbedre’ kirken, fordi den var for
lille, ja, at man havde oplevet, at folk havde måttet
stå uden for uden at kunne høre Guds ord. De
samlede udgifter havde foreløbig været 628 rdlr.,
hvoraf 304 var betalt af menigheden selv og af
‘fremmede godtfolk’. Spiret var meget bygfældigt
og kunne ‘ikke stå uden stor fare’. Borgerne havde betalt ‘af deres yderste formue’, og nu bad de
om, at formuende kirker ‘her i landet’ (dvs. Ærø)
eller andre steder i stiftet måtte hjælpe dem.225
Byggesagen kom til at trække i langdrag. Biskop Hans Mikkelsen bad 1635 byrådet komme
med et overslag over udgifterne ved de resterende arbejder. Seks synsmænd anslog, at ‘den gamle
kirke’ og tårnspiret ikke kunne istandsættes for
under 1000 slettedaler, og blev det ikke sat i værk,
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ville kirken (spiret!) falde ned.235 Kongen tillod
herefter, at kirkerne på Ærø og Als måtte komme
Ærøskøbing til hjælp.236 Biskoppen skulle bestemme, hvor meget de enkelte kirker skulle betale, idet hver kirke dog måtte beholde en tredjedel af sin formue til egne behov.237
Med forlængelsen 1631 kan kirken siges at
være blevet til en egentlig købstadskirke, om end
den stadig var ret beskeden. Et nyt og større orgel
var allerede bestilt, og en ny prædikestol (s. 1567)
blev skænket 1634 af hertug Philip af Glücksborg
i anledning af hans overtagelse af byen efter hertug Christians død (jf. s. 1527).
Våbenhuset, der er nævnt i kontrakten med
murermesteren 1631 (jf. ovf.), har med al sandsynlighed været indrettet i tårnets nederste etage
– ligesom i den nuværende kirke – og med døre
udefra og ind til kirken. Her skulle der 1631 lægges nyt gulv,225 og igen 1738 blev gulvet repareret
‘fra våbenhuset og op til koret’.22 1681 var der
lagt nyt træloft.22 Rummet omtales i forbindelse
med en ildebrand i byen 3. juledag 1742, da en
mand under gudstjenesten kom løbende ‘til våbenhuset’ og slog alarm. De kirkegængere, der
stod ‘nederst i kirken’ (dvs. i vestenden), oplevede
derpå en vældig trængsel af folk, som troede, at
det var kirken, der brændte, og som ville ud af
våbenhuset. Under trængslen frygtede man, at
nogen skulle blive trykket ihjel i ‘kirkedørene’.238
I det indre var kirkens rum, i hvert fald skibet,
dækket af en ‘hvælving’, der efter sammenhængen at dømme må have været et tøndehvælv af
træ.239 Hvælvingen blev 1701 forbedret med ni
norske planker,22 og 1723 blev der indkøbt et
stykke sejldug til hvælvingen over orglet, åbenbart fordi det regnede ned.22
Vedligeholdelse og nedbrydning. Den hvidkalkede
og teglhængte kirke gennemgik 1696-97 en større reparation, som til dels var betalt af en gave fra
en afdød borger Peter Enwalt. Tømmer og tagbeklædning blev udbedret og fornyet. Der var på
forhånd indkøbt 3000 tagsten, og hertil kom bl.a.
24 gotlandske bjælker og mange snese stenlægter.
Et reb blev lejet til at hejse ‘det store tømmer op
på kirken med’, og de borgere, der hjalp til, blev
beværtet med øl.22 Hertug Christian donerede 20
rdlr. til reparationen og bad på byrådets vegne bi-

skop Thomas Kingo udrede de resterende midler
blandt de øvrige ærøske kirker.240
Kirkebygningens dårlige tilstand blev med
års mellemrum synet og vurderet af tilrejsende
håndværkere. 1737 optog mestrene Erik Lillie og
Hans Trap et syn over kirkens ‘brøstfældighed’,
hvorpå der med biskop Chr. Rasmus’ godkendelse indkøbtes mursten, bjælker, lægter og træspån,
de sidste til tårnets reparation.241 Igen 1743 var
murermester Rasmus Simonsen, Faaborg, på øen
for at lave et overslag over bygningens mangler.242
1753 opgav man som nævnt at sætte kirken i
stand (jf. s. 1540). I Kirkesessionens redegørelse
hed det, at bygningen ‘i sig selv fra første færd’
havde været af så ringe beskaffenhed, at selv nok
så store bekostninger ikke kunne slå til.243 Også
biskop Chr. Ramus medgav, at kirken fra begyndelsen havde været ‘falsk’ (forkert) bygget; men
han så dog gerne, at den blev sat i stand. Hertil
burde indbyggerne selv bidrage, men det havde
de hidtil nægtet.49
Nedrivningen af kirken blev udbudt i licitation
sammen med opførelsen af en ny kirke. Væsentlige dele af inventaret blev overført til den nye (jf.
ndf.), mens bygningsmaterialerne, sten og tømmer, som nævnt blev overladt til bygmestrene.
INVENTAR
Oversigt.Adskillige inventargenstande fra den gamle kirke
er endnu bevaret, jf. s. 1551. Det gælder den romanske døbefont, prædikestolen, der blev skænket 1634 af
hertug Philip af Glücksborg, en niarmet lysekrone fra
1600-tallet (tidligst omtalt 1692), og en klingpung med
sølvbjælde, som formentlig er identisk med den, som
kirkeværge og rådmand Jens Gummesen skænkede
1696. Hertil kommer en forgyldt kalk til hjemmeberettelse fra 1717/18, en messehagel fra 1725, et maleri med
motiv af Gravlæggelsen fra 1734 samt kirkens to klokker, den ene fra 1400-tallets første fjerdedel, den anden
fra 1747. Alle genstandene findes i den nuværende kirke.
Farvesætningen i den gamle kirke er stort set ukendt.
Prædikestolen stod med partiel, polykrom bemaling
og forgyldte indskrifter. I 1740’erne blev detaljer på
stolestaderne malet med grøn oliefarve, og 1754 blev
de vigtigste inventarstykker – alter, prædikestol, stolestader og pulpitur – malet af maler Bohn Johansen.41
Kilder, jf. s. 1553.
Det middelalderlige kirkerum. Højalterbordet ved øst
væggen var fra senmiddelalderen prydet med en fløj
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altertavle med udskårne figurer af de 12 apostle. Muligvis
hang der et korbuekrucifiks over indgangen til koret.
Den romanske døbefont har antagelig som vanligt stået i
kirkens vestende, og mindst en klokke har formodentlig
været ophængt i en klokkestabel på †kirkegården.
Efter reformationen må der være tilkommet en prædikestol og vel også et sæt faste stolestader. Ifølge det
ældst bevarede inventarium fra 1597 havde kirken et
altersæt af forgyldt sølv og et sygesæt af tin, et par alterstager af messing, en messehagel og en bogsamling, der
bl.a. omfattede to bibler, et eksemplar af Kirkeordinansen, biskop Niels Jespersens graduale, Peder Palladius’
En ret Bedebog og Niels Hemmingsens De gratia universali. Ingen af disse genstande er bevaret.
Efter udvidelsen af bygningen 1631 og korets flytning
(s. 1601) blev kirkerummet nyindrettet. Altertavlen må
være blevet genopstillet i det nye kor på et nyt alterbord foran østvæggen, og måske var det også på dette
tidspunkt, at døbefonten blev flyttet til koret. 1632
fik kirken et orgel som afløser for et ældre positiv, der
antagelig blev opsat på et samtidig opført pulpitur i
vestenden.
1634 skænkede hertug Philip og hertuginde Sophia
Hedevig den bevarede prædikestol, formentlig sammen
med en messehagel, der var påsyet samme årstal. Prædikestolen har efter alt at dømme været opsat østligt
ved skibets sydvæg (jf. også ndf.). Antagelig var det også
på dette tidspunkt, at der opsattes et herskabspulpitur,
sandsynligvis ved nordvæggen og over for prædikestolen, svarende til indretningen i f.eks. Møgeltønder
Kirke (DK Sjyll 1307 med fig. 8). Endelig må antallet af
stolestader være øget efter forlængelsen af skibet. Netop
manglen på plads var et hovedargument, da man søgte
midler til byggeriet (jf. s. 1601). To herskabsstole, der
indledte den nordre stolerække, kan også være udført o.
1634.
Koret, der 1676 blev beskrevet som så ‘trangt’, at
‘ungdommen’ ikke kunne stå der ( jf. også s. 1606),244
var ud over alterpartiet i øst møbleret med to skriftestole, der flankerede alteret, og rummede desuden en
præste- og en degnestol samt et skab til opbevaring
af kirkens ornamenter. Pladsen foran alteret var indrammet af en alterskranke med knæfald, og i rummets
nordside stod døbefonten. Endelig var det fortættede
kor afskærmet fra selve kirken med et korgitter.
I skibet strakte stolestaderne sig i to rækker langs
væggene mod vest. 1682 blev der opsat et pulpitur
med stolestader langs nordvæggen, der sammen med
det ældre orgelpulpitur i vest og herskabspulpituret
i nordøst må have fyldt godt op i det relativt smalle
skib. Om de tre pulpiturer var sammenbyggede som
i Møgeltønder (se DK Sjyll 1319 f.), kan ikke afgøres. Fra loftet hang et kirkeskib og et antal lysekroner, hvoraf en ‘lille’ var skænket af Werner Gummesen
1696 sammen med en klingpung, og i tårnet fandtes et
tårnur, tidligst omtalt 1675, samt to klokker. I begyn-
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delsen af 1690’erne fik kirken en oblatæske af sølv
samt nye alterstager og et nyt dåbsfad af messing.
Første halvdel af 1700-tallet synes ikke at have budt på
større forandringer. 1725 blev kirken til ‘hans kongelige
majestæts ære og kirkens sir’ udstyret med et nyt alterklæde af rødt fløjl med guldgaloner, en ny messehagel
af tilsvarende materiale med et stort, broderet rygkrucifiks samt en alterdug og en messeskjorte, alt indkøbt
i København.245 Samtidig blev altersættet fornyet med
anvendelse af sølvet fra det gamle sæt. 1747 blev den
ene klokke omstøbt hos Dietrich Strahlborn i Lübeck.
Forud for nedbrydningen af kirken 1756 blev prædikestolen flyttet til rådhuset, der fungerede som kirke under
byggeriet ( jf. s. 1542), og hvor der blev opslået nogle
bænke til kirkegængerne. Orglet blev opstillet samme
sted, mens klokkerne blev hængt i et særligt stillads,
så de ikke led overlast.22 Et skab, der stod i koret, blev
solgt, og samme skæbne overgik formentlig altertavlen
(på nær apostelfigurerne), alterskranken, korgitteret,
stoleværket og pulpiturerne, om end noget af træet
kan være genanvendt som materiale i den nye kirke.246

†Alterborde. 1) Formentlig middelalderligt; nedbrudt ved østforlængelsen 1631. 2) I forbindelse
med indretningen af det nye kor 1631 må der
være opført et nyt alterbord. Det stod foran østvæggen med passage mellem bordet og væggen.
1718 blev der opsat en ‘lysepibe’ (dvs. en lysearm)
bag alteret,86 1741 blev der indsat et lille vindue i
østgavlen bag alteret,247 og 1742 blev der lagt sten
i gulvet bag det.22
†Alterklæder. 1) 1669/70.248 Måske det, der 1692
beskrives som et ‘gammelt, rødt fløjlsfordække for
alteret’.22 2) 1718, af rødt fløjl med broderier.86 3)
1725, leveret af Friederich Hesekier i København
(sammen med †alterdug nr. 3, en messehagel og
en †messeskjorte (s. 1604)). Klædet blev overført
til den nuværende kirke (s. 1554).
Blandt †alterdugene kan nævnes: 1) 1669/70,248
muligvis identisk med en ‘gammel’ alterdug af
lærred, omtalt 1692.22 2) Omtalt 1692, af drejl
(dvs. mønstret lærred), beskrevet som slidt.22 3)
1725, leveret af Friederich Hesekier i København (sammen med †alterklæde nr. 3, en messehagel og en †messeskjorte (s. 1604)). Af fint, hvidt
lærred med kniplinger.22
†Altertavle. Efter alt at dømme en senmiddelalderlig, trefløjet skabsaltertavle med bevægelige
(hængslede) sidefløje hvori udskårne figurer af de
12 apostle. Midtskabets udsmykning er ukendt.249
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1694 blev hængslerne på fløjene rettet,22 og 1754
blev Bohn Johansen betalt for at ‘male og renovere’ alteret.41 Tavlen synes kasseret eller afhændet i
forbindelse med nedrivningen af kirken; dog blev
sidefløjenes apostelfigurer overført til den nuværende kirke (s. 1558).
Altersølv. †Altersæt. 1) Omtalt 1597, bestående
af kalk og disk; forgyldt.22 1700 blev disken ‘ny
omgjort’ og der anvendtes seks dukater til forgyldning.22 1724/25 indgik sættet i fremstillingen af nr. 2.
2) 1724/25, udført af guldsmed Isak Olufsen
Lund, Odense,22 med anvendelse af sølvet fra nr.
1. Sættet blev overført til den nuværende kirke (s.
1558).
En †oblatæske, omtalt 1692, blev overført til den
nuværende kirke (s. 1559).
En sygekalk, vistnok fra 1717/18, er overført til
den nuværende kirke (s. 1560 og fig. 28).
†Sygesæt. 1) Omtalt 1597, bestående af kalk og
disk, af tin.22
2) 1699.22 Sættet bestod af kalk og disk samt
en flaske, der i låget havde et rum til oblater.22
Allerede 1701 blev kalken repareret.22
†Alterkander og vinbeholdere. 1) En flaske af tin
er omtalt 1597.22 2) En kande af sølv er omtalt
1755. Den blev overført til den nuværende kirke
(s. 1561).
†Alterstager. 1) Omtalt 1597, af messing.22 1692
var de ubrugelige, og præsten og kirkeværgerne
ønskede at sælge dem.
2) Omtalt 1692, ‘nye’, af messing. Stagerne blev
overført til den nuværende kirke (s. 1562).
Alterbøger m.m. *1-3) Enevold Ewald, Den Bibelske Concordantzes 1.-3. Deel, København 174849, anskaffet 1750; overført til den nuværende
kirke (s. 1563 og fig. 93).
†Alterbøger m.m. 1597 omfattede kirkens beholdning otte bøger, der 1699 suppleredes med
yderligere to: 1-2) En ny og en gammel bibel,
begge på dansk (Christian III’s Bibel, udg. 1550
og Frederik II’s Bibel, udg. 1589), 3) biskop Niels
Jespersens graduale (udg. 1573), 4) en manual, 5)
et eksemplar af Kirkeordinansen (udg. 1537/39),
6) Niels Hemmingsens De gratia universali seu salutari omnibus hominibus (udg. 1591), 7) Peder Palladius’ »Passional« (dvs. En ret Bedebog, udg. 1544),

og 8) et gammelt missale (dvs. en messebog).
Bøgerne opbevaredes i et bogskab.22 9-10) 1699
købte kirken et graduale og en salmebog (vel
Thomas Kingos Salmebog, der udkom samme
år). Begge bøger blev hentet i Odense.22
†Korkåbe(?). Ifølge sognepræst Johan Smidts
indberetning 1755 ejede kirken ‘en gammel korkåbe fra de katolske tider’.219 Muligvis identisk
med †messehagel nr. 1.
Messehagel, 1725, leveret af Friederich Hesekier
i København (sammen med †alterklæde nr. 3,
†alterdug nr. 3 og en †messeskjorte (ndf.)). Hagelen er overført til den nuværende kirke (s. 1564
og fig. 35).
†Messehagler. 1) Omtalt 1597.22 Måske identisk
med en messehagel, der i inventariet for 1692
beskrives som en gammel, ubrugelig, blå messehagel, prydet med ‘blomster, syning og uægte
broderi’.22 Jf. også †korkåbe(?) ovf.
2) 1634, muligvis skænket af hertug Philip, der
samme år gav kirkens prædikestol.250 Hagelen var
af karmoisinrødt fløjl med broderet krucifiks på
ryggen, hvortil var hæftet fire emaljerede ‘guldstifter’, ‘i hver indfattet en lille diamant’. Endvidere var årstallet »1634« påsyet.22 1703 blev
der købt røde bånd og silke til hagelen, 1709
‘skruesnore’ (dvs. snoede snore) til samme.22 Jf.
også messehagel nr. 1 s. 1564.
En †messeskjorte blev 1725 leveret af Friederich
Hesekier i København (sammen med †alterklæde nr. 3, †alterdug nr. 3 og en messehagel (ovf.)).
Af fint, hvidt lærred med kniplinger.
En †alterskranke er omtalt 1694, da snedkeren
blev betalt for at forhøje ‘alterfoden’, dvs. knæfaldet.22 Skranken bestod af et gitter og et knæfald,
men den nærmere udformning er ukendt. 1735
blev snedker Jost Clausen betalt for fire stykker
tømmer til ‘galleriet’ om alteret;22 1746 blev ‘tralværket’ om alteret forhøjet og forbedret, og året
efter blev knæfaldet istandsat.22
Den romanske døbefont er overført til den nuværende kirke (s. 1565 og fig. 36). Fonten stod, i
hvert fald siden 1631, i korets nordside.
†Dåbsfade. 1) Omtalt 1692, af messing, beskrevet som et stort, glat fad.22 Fornyet 1693.
2) Anskaffet 1693. Fadet blev overført til den
nuværende kirke (s. 1566).

DEN GAMLE †KIRKE

Et †korgitter er tidligst omtalt 1696, da låsen i
korsdøren blev repareret.22 Formentlig var der
tale om en opbygning med faste sidestykker
omkring et sæt fløjdøre med paneler forneden
og tremmer foroven, opstillet tværs over rummet for indgangen til koret. 1703 blev ‘tralværket for koret’ malet,22 og 1718 blev korsdørens
nagler og hængsler fornyet.22 1743 blev et ‘spejl’
under tralværket, dvs. et af de nedre panelfelter,
forbedret.22 1773 anføres en indtægt på 1 rdlr.
16 sk. for to gamle postamenter og et tralværk,
antagelig fra det gamle korgitter, der i så fald må
have været opmagasineret siden nedrivningen af
kirken.86
Et †korbuekrucifiks(?), antagelig af senmiddelalderlig oprindelse, er muligvis på tale 1758 i forbindelse med indretningen af den nye kirke (jf. s.
1567).
Prædikestolen, 1634, skænket af hertug Philip
af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og
hertuginde Sophia Hedevig af Sachsen-Lauenburg og formentlig opsat på sydvæggen, er overført til den nuværende kirke (s. 1567 og fig. 3946 og 94).
Tre †timeglas anskaffedes hhv. 1675/77,22 1698,22
og 1710.22
†Stolestader, o. 1600(?); antallet er formentlig
forøget efter udvidelsen af kirken 1631. Staderne er indirekte omtalt 1639, da hertug Philip
pålagde indbyggerne at rette sig efter den stoleordning, som borgmester og råd anviste,251 og
1667/68, da kirken betalte sin gæld til Rasmus
Lauridsen ved at give ham og hans hustru gratis
stolestade og lejersted samt lade ham for resten af
livet beholde de to skæpper byg, han årligt ydede til kirken.252 Endvidere kendes fra en senere
omtale et frihedsbrev på retten til et stolestade,
udstedt af hertug Christian af Sønderborg-Ærø
(1622-33) til sin kammertjener på hovedgården
Gråsten, Peder Pilegaard.253
1670 afsagdes dom i en stolestadestrid, hvor
Claus Lauridsens datter Elisabeth havde lidt overlast ved med vold at blive forment adgang til et
stolestade, som stadets ejer havde givet hende lov
til at bruge.240 1698 fastslog hertug Philip Ernst,
at de, som ikke havde et stolestade i kirken, straks
skulle købe sig et.254
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Stolene var forsynet med døre, og i hvert fald
kvindestolene var pyntet med ‘kroner’, dvs. antagelig udskårne topstykker på endegavlene, og
‘knapper’ (jf. ndf.).22 1697 synes stolenes antal
forøget, da snedkeren udførte 11 nye stole.22
1702 blev 14 mandsstole istandsat, og 1703 blev
nogle brøstfældige stole repareret med fodstykker, låger og hængsler. Snedkeren Claus Jostesen
fik 30 rdlr. for sit arbejde med stadernes ‘reparation og nyomgørelse’,22 og maleren fik løn for at
male 29 ‘knapper’ på kvindestolene.22
Stolestadernes opstilling kendes fra en oversigt 1733, der blev udarbejdet i forbindelse med
oprettelsen af en ny stolestadebog.235 På kirkegulvet fandtes 23 mandsstole i sydsiden og 38
kvindestole i nordsiden, hvoraf dog de to sidste,
nr. 37-38, oprindelig havde været mandsstole og
altså formentlig stod i sydsiden. Også stol nr. 33
i sydsiden betegnes i regnskaberne som en kvindestol;255 efter alt at dømme har der altså bag
mandsstolene i sydsiden været et antal kvindestole, hvilket kan forklare den store forskel i antallet af mands- og kvindestole. Endelig var der
otte mandsstole ‘på loftet’, dvs. på nordpulpituret
(s. 1606).
1742 blev nogle kvindestole istandsat, idet Hans
Snedker udførte to nye ‘kroner’, og Peder Jepsen
leverede 13 manglende ‘knapper’. Bohn Johansen
malede alle knapper og lister på kvindestolene
med grøn oliefarve. De følgende år blev knapper
og kroner jævnligt repareret.22 1754 blev samtlige
stole malet af Bohn Johansen.41
†Herskabsstole. 1-2) Formentlig opsat o. 1634 i
forbindelse med nyindretningen af kirken efter
østudvidelsen 1631. Placeret som de to forreste stole i skibets nordside, efter alt at dømme
lige under †herskabspulpituret (s.d.) og over for
prædikestolen. 1676 klagede hertug Christian af
Sønderborg-Glücksborg over, at sognepræsten
havde inddraget den ene af stolene, selv om den
i over 40 år havde været ejet af hertugen og hans
forgængere, som ydermere havde skaffet kirken
et ‘skønt’ orgel (s. 1606).240 Præsten, Peder Nielsen Sølle, afviste imidlertid at have krænket hertugens rettigheder og nedbrudt stolen, idet det
i den seneste ‘kirkerulle’ (dvs. fortegnelse) fra
1666 var anført, at stolene tilhørte præstekonen.
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Han havde kun ønsket at skaffe mere plads i
koret, der var så trangt, at ‘ungdommen’ (antagelig skoledrengene, der sang) ikke kunne stå
der. De to herskabsstole var desuden så tæt på
skriftestolen, ‘at syndere ikke kunne absolveres
privatim’. Han bad derfor fyrsten lade sit krav
på stolen falde og overlade den til kirken »for
trenges skyld«.240
Begge herskabsstole lader til at være blevet
stående. I stolestadebogen 1733 nævnes under
kvindestolestader således først ‘præstegårdens stol’,
dernæst ‘den fyrstelige stol’, hvorefter de almindelige kvindestole opregnes.235 Herskabsstolene har
formentlig været fremhævet med særligt udsmykkede gavle, hvorom intet dog er overleveret (jf.
f.eks. herskabsstolene i Møgeltønder Kirke (DK
Sjyll 1316)). 1697 blev der indkøbt brædder til
‘fyrstens stol’, ligesom der blev sat to ‘knapper’ på
den.22 1745 blev ‘præstekonens stol’ reparereret af
Søren Snedker.22
†Skriftestole. 1-2) En skriftestol er tidligst omtalt
1676; den stod i korets nordside tæt ved herskabsstolene (jf. ovf.).240 1685 blev et hængsel udskiftet.22 Formentlig var der allerede på dette tidspunkt to skriftestole i kirken, i hvert fald omtales
1692 og 1742 to ‘knæstole’ af træ, som kommunikanterne kunne knæle på under skriftemålet.256
1740 udførte Søren Snedker i stedet to skamler
betrukket med skomagerlæder, en til hver skriftestol.247 Skriftestolene stod i koret på hver side af alteret, præstens i nord, kapellanens i syd; 1741 blev
der opsat forhæng af grøn rask (groft vævet, uldent
stof ) mellem dem og alteret, så de skriftende var
skærmet fra de øvrige kirkegængere.256
†Præstestol, tidligst omtalt 1702, da den blev repareret med ‘norske og gotlandske planker’ samt
fire jernankre.257 1703 blev den stafferet og malet,22 og 1737 blev den repareret af Jost Clausen.22
Stolen stod i koret; måske i forbindelse med præstens skriftestol (ovf.).22
I koret stod også en †degnestol, formentlig identisk med rektors stol, omtalt 1732, da den fik nye
hængsler.22 1703 blev degnestolen stafferet og
malet,22 1740 blev den repareret.235
†Lukkede stole. 1-2) Tidligst omtalt 1700, da et
stade i en af stolene blev bortfæstet, og 1701 i
forbindelse med en reparation.22 Stolene, hvoraf

den ene stod i syd, den anden i nord,22 rummede hver fem pladser, som blev fæstet af skiftende
medlemmer af menigheden.
†Skab, omtalt 1700, da der blev indkøbt en ny
lås til skabet, hvor kirkens ornamenter blev opbevaret.22 1718 blev det renoveret og malet.22 Det
stod i koret. 1758 blev det solgt.22
En †kiste blev anskaffet 1730.22
†Pengeblokke. 1-2) 1695 omtales ‘kirkens blok’ i
forbindelse med en reparation.22 1740 nævnes to
blokke, da der blev købt nye låse til dem i Flensborg;247 igen 1745 købtes nye låse i Lübeck.22
Klingpung, 1696, skænket af rådmand og kirkeværge Jens Gummesen. Pungen er overført til
den nuværende kirke (s. 1578 og fig. 55).
†Klingpung, omtalt 1692, ‘gammel’, med pose af
rødt fløjl.22 Tilsyneladende kasseret før 1742.
†Pulpitur, 1682, opsat langs nordvæggen; to
snedkere blev betalt 72 mark som løn for arbejdet.22 1683 blev pulpituret stafferet for 12 rdlr.;
heraf gav Johan Skytzel fra Hamborg de otte,
mens kirken betalte resten.22 Der var adgang via
en trappe, uvist hvor, som 1696 blev repareret.22
Pulpituret (‘loftet’) var møbleret med stolestader;
1733 nævnes otte †mandsstole og en †lukket stol
med fire pladser.247 Sidstnævnte var opført på
bekostning af Erik Mikkelsen Halmøe, der 1730
fæstede to stader i den.22 1754 blev pulpituret
malet af Bohn Johansen.41
†Herskabspulpitur, formentlig opsat o. 1634 i
forbindelse med nyindretningen af kirken. Pulpituret har sandsynligvis været opsat østligst i skibets nordside over herskabsstolene (s.d.) og over
for prædikestolen (jf. f.eks. Møgeltønder Kirke,
DK Sjyll 1320). Adgangen til pulpituret foregik
muligvis via en udvendig trappe (se DK Sjyll
1300). En sådan omtales ikke udtrykkelig i de
skriftlige kilder, men 1720 indkøbtes en dør med
hængsler og lås til det ‘højfyrstelige pulpitur’, og
Hyvadt Maler blev betalt for at male døren, hvor
hans ‘højfyrstelige durchluachtighed opgår, når
han kommer her udi kirke’.86 Der kan dog også
være tale om en dør for en indvendig, tømret
trappeopbygning.
†Orgler. 1) Positiv, solgt 1632 til orgelbygger Johan Heide i Flensborg.258 2) 1632, bygget
af Johan Heide og muligvis skænket af hertug
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Christian af Sønderborg-Ærø.259 Orglet, der stod
på †orgelpulpituret (ndf.), blev overført til den
nuværende kirke (s. 1580).
†Orgelpulpitur, formentlig opsat 1631 i forbindelse med anskaffelsen af det nye orgel; den tidligste direkte omtale er 1665/66 i forbindelse med en
reparation.248 Pulpituret må have været placeret i
vestenden. Der var adgang til det via en trappe, som
1717 blev repareret.22 1701 udførte en snedker et
‘stakitværk’ mellem pulpituret og orglet,22 dvs. en
skille- eller tremmevæg, vel for at afskærme orglet
fra resten af pulpituret, hvor kordrengene synes at
have haft plads.260 I forbindelse med reparationen
af orglet 1733 blev der også arbejdet på pulpituret,
idet der indkøbtes brædder til ‘loft under værket’
og fyrretræ til ‘fundament under værket’.235
En †præsterækketavle med malerier af de første
syv sognepræster efter reformationen med tilhørende navne er omtalt i præsteindberetningen
1755: »De 7 første Lutherske Præster Her i Byen
som ere afskildred i fuld positur med underskrevne Navne saaleedes:
Hr. Hans Nielsen døde 1560
Hr. Christen Andersen Ereboe døde 1606
Hr. Christen Nielsen Jyde døde 1619
Hr. Lars Nielsen Jyde døde 1645
Hr. Erich Rasmusen Fyenbo døde 1664
Hr. Hans Hansen Brand Ereboe døde 1675
Hr. Peder Nielsen Sylle Fyenbo døde 1693«.261

Jf. præsterækketavle i Rise Kirke; se også †fontegitter i Svendborg Skt. Nikolaj Kirke (s. 188).
†Legattavle, o. 1675, omtalt 1760.262 Tavlen
om
handlede sognepræst Hans Hansen Brandts
(†1675) donation til kirken af 1. jan. 1676263 på
50 rdlr. For pengene havde kirken fået et stykke
jord i byens marker, svarende til 1½ byskifte, hvoraf den endnu 1760 nød renten. Tavlen med den
malede indskrift var opsat i koret over den ene
af kirkens †skriftestole (s. 1606). Det er uvist, om
tavlen blev overført til den nuværende kirke.264
Et maleri, skænket 1734 af Otto Hywadt, med
motiv af Gravlæggelsen, er overført til den nuværende kirke (s. 1586 og fig. 66).
Belysning. I slutningen af 1600-tallet synes kirken at have været oplyst af tre eller fire lysekroner. 1727 faldt en af kronerne ned og måtte repareres.41
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Lysekrone, omtalt 1692.22 En ‘stor’, niarmet
krone, der er overført til den nuværende kirke (s.
1587 og fig. 67) sammen med yderligere en krone
(†nr. 2, 3 eller 4).
†Lysekroner. 1) Omtalt 1675, da den var faldet
ned og slået i stykker.22
2) Anskaffet 1675 som afløser for nr. †1. Kronen kostede 31 mark.22 Måske identisk med en
‘ganske lille’ lysekrone med seks arme, omtalt
1692.22 1742 fremgår det, at kronen oprindelig
havde ni arme, men nu var kun de tre i behold.
Nogle af armene og andet tilbehør til kronen opbevaredes i †skabet i koret (s. 1606).22
3) 1696, skænket af Werner Gummesen, ‘lille’.22
1742 var den i stykker, og dele af den opbevaredes i et †skab.22
4) 1699 var inventaret suppleret med en lysekrone.22
†Lysearme. 1) Indirekte omtalt 1680/81, da der
blev købt lys til prædikestolen;22 af messing. Armen var monteret på prædikestolen og blev tilsyneladende overført til den nye kirke sammen
med denne (s. 1588).22
2) 1718, en ‘lysepibe’, der blev opsat bag alteret.86
†Kirkeskib, omtalt 1698/99 i forbindelse med
en reparation og da betegnet som ‘gammelt’.22
1727 blev det repareret og genophængt i kirken.86
†Ligbårer. 1-2) Omtalt 1686 i forbindelse med
en reparation, da de var ‘ganske brøstfældige’.22 3)
1750, overført til den nuværende kirke (s. 1589).
Af †ligklæder kan nævnes: 1) O. 1650, ‘byens
ligklæde’. Klædet havde været til fri rådighed for
alle i byen, kun havde den kvinde, der tog klædet
af liget og opbevarede det, fået betaling for sin
ulejlighed. Siden havde borgmester og råd tilladt,
at sognepræst Erik Rasmussen Mand (†1664)
udlejede klædet for at optjene penge til et nyt.240
2) Anskaffet 1716.22 1720 blev det kantet med 18
alen sorte frynser,86 og 1737 blev det repareret af
Gregorius Skrædder.22 3) 1737, syet af Christen
Larsen, pyntet med 27 alen frynser.22
†Tårnur, tidligst omtalt 1675, overført til den
nuværende kirke (s. 1590). Uret stod i et †urhus,
hvis låger blev repareret 1703.22 1740 udførte Søren Snedker en ‘urkasse’.247
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†Urskiver. 1) Formentlig 1600-tallets anden
halvdel, vel samtidig med tårnuret. Nedtaget 1706.
2) 1710, udført af Claus Jostesen (‘et viserværk,
der viser, hvad klokken er’). Christen Dein blev
betalt for at male den og sætte tallene.22
3) 1724, tilsyneladende overført til den nuværende kirke (s. 1590).22
Klokker. 1692 havde kirken to ‘små’ klokker,
som hang i tårnet.22 Før dette blev opført i slutningen af 1590'erne, må klokkerne have hængt i
en †klokkestabel på †kirkegården. 1756 opførtes
et ‘stillads’, som klokkerne kunne hænge i under opførelsen af den nye kirke, så de ikke blev
beskadiget.22 Begge klokker er overført til den
nuværende kirke (s. 1591 og fig. 74-75).
1) Formentlig 1400-tallet første fjerdedel, støbt
af »Pether«. 2) 1747, støbt af Diederich Strahlborn.
†Klokke, muligvis middelalderlig, den mindste
af de to klokker. 1717 var ‘øjet’ (dvs. hanken) på
klokken gået i stykker. Kirkeværgen, der havde
set en lignende skade udbedret på en klokke i
Tranderup Kirke, påtog sig det personlige ansvar for en reparation hos smeden og noterede
efterfølgende: ‘efter arbejdet var gjort, ved gennemdrillelse (dvs. gennemboring), blev den, Gud
være lovet derfor, lige så god i sin klang, som den
tilforn havde været’.86 1747 blev den beskrevet
som ‘uduelig’ og omstøbt til nr. 2.22
GRAVMINDER
Oversigt. Af gravminder kendes et enkelt epitafium, der
er overført til den nuværende kirke (s. 1592). Ligeledes
må seks gravsten, hvoraf kun ejermændene til de tre
kendes, antagelig oprindelig have ligget i den gamle
kirke og i forbindelse med nedrivningen være flyttet
til †kirkegården (s. 1594). I regnskaberne omtales endvidere enkelte, ikke nærmere specificerede †gravsten.
Som altid i købstæderne blev standspersoner og
bedrestillede medlemmer af menigheden begravet
under kirkegulvet. Egentlige, murede begravelser –
altså gravkamre eller -krypter med murede vægge og
dækket af et hvælv eller et fladt træloft – omtales ikke
direkte i kilderne, men antydes gennem bemærkninger om, at visse gravsteder blev ‘åbnet’. Det gælder
blandt andet begravelser tilhørende Peder Hansen,265
Jens Ibsen266 og byfoged Samuel Schous far,267 uden at
der dog kan siges noget nærmere om begravelsernes
beliggenhed i kirken eller deres indretning. Dertil kom

et stort antal jordfæstebegravelser, der formentlig har
fordelt sig over hele kirken.268 Begravelserne strakte sig
ind under stolestaderne; således måtte der nedtages og
genopsættes nogle stole i forbindelse med kaptajn Passows hustrus begravelse 1743, og 1746 blev den stol,
som madam Westken blev begravet under, ødelagt og
måtte repareres.22
Præsterne havde ret til fri begravelse i kirken. 1710
blev sognepræst Samuel Rasmussen Schou begravet ‘i
korsdøren under alterfoden’ ( jf. (†)gravsten ndf.),269
året efter blev sognepræst Jens Jensen Gaverslund
begravet i koret under skriftestolen ved alterets nordside, lige ved døbefonten,269 og formentlig var det
også i koret, sognepræst Bernt Reinecke blev nedsat
1754.22 1698 var den afgåede kapellan, Christopher
Jørgensen Rose, blevet forundt fri begravelse i kirken
som tak for sin lange tjeneste.270 Dette gode omfattede også kirkeværgerne, såfremt de døde i tjenesten,
som det var tilfældet for rådmand Jens Gummesen
1699 ( jf. klingpung s. 1578, †lysekrone nr. 3).22 1735
påberåbte kirkeværge og rådmand Gumme Hansen sig
retten til også at begrave sit dødfødte barn i kirken
uden betaling.22 Tilsvarende nød rektorer ved skolen
gratis begravelse, i 1721 rektor Frederik Christian,86 i
1731 rektor Frederik Vestorf 1731,86 og 1735 og igen
1737 lod rektor Bagger sine børn begrave uden at
betale derfor.22 Derimod blev der opkrævet et beløb
på 4 rdlr., da en ‘fremmed’ skipper fra Norge, Rasmus
Smed, 1735 blev begravet i kirken.22
Der måtte jævnligt foretages reparationer og efterfyldninger af nedsunkne grave i kirkegulvet. 1704
købtes to læs sand til at fylde en grav,22 1728 anvendtes
50 mursten, da en grav skulle hæves i niveau med kirkegulvet,22 og 1746 fik to mand betaling for at hæve
en stor ligsten i koret og lægge den tilrette.22
1755, forud for kirkens nedrivning, blev knoglerne
fra de mange begravelser samlet og nedlagt i en til formålet etableret grav på †kirkegården.271 Det eneste,
kendte epitafium blev som nævnt overført til den nye
kirke, mens et ukendt antal gravsten, hvoraf tre er opsat
i den nuværende kirkes våbenhus, må være henlagt på
†kirkegården.

Et epitafium, 1716, over kapellan Jørgen Christophersen Rose, †1715, og hustru Agatha Sophia,
†1744, er overført til den nuværende kirke (s.
1592 og fig. 76).
Gravsten. 1-2) To uidentificerede gravsten fra o.
1625-50 blev formentlig henlagt på †kirkegården og findes nu i den nuværende kirke (s. 1594
f. og fig. 78-79).
3) O. 1656, over Las Henrichsøn og Maren
Lasses, †1656. Formentlig flyttet til †kirkegården;
nu i den nuværende kirke (s. 1595 og fig. 80).
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*4) O. 1660-70, over Hans Pederson Brand,
†16.., og hustru. Formentlig henlagt på †kirkegården; nu i privateje (s. 1596 og fig. 81).
5) Antagelig 1600-tallet, over ukendt. Formentlig henlagt på †kirkegården; nu anbragt som
trædesten ved den nuværende kirkes hovedindgang (s. 1596).
*(†)Gravsten (fig. 88), o. 1710, over sognepræst
[Samuel] Rasmusøn (Rasmussen) Schov (Schou),
sognepræst, †1710.
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Rød kalksten, 57-64×85 cm, stenens øvre del
er afbrækket. Indskriften med reliefversaler er anbragt under en ornamentbort med fligede blade
i et forsænket, rektangulært felt på stenens nedre
del. Fragmentet er indmuret i præstegårdshavens
vestmur, syd for lågen til †kirkegården.
†Gravsten. 1) O. 1692, over borgmester Hans
Pallesen. 1740 var stenen sunket og blev hævet.247
2) 1716, over rådmand Hans Steffensens hustru,
†1716.86

Fig. 88. *(†)Gravsten, o. 1710, over sognepræst Samuel Rasmussen Schou (†1710)
( s. 1609). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – *(†)Tombstone, c. 1710, of pastor Samuel
Rasmussen Schou (†1710).

1610

ÆRØSKØBING KIRKE

KILDER OG HENVISNINGER
Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svendborg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr.
Svendborg Amt s. 61-64.

ARKIVALIER
RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli. D25-33. Koncepter og indlæg til fynske og smålandske tegnelser
1754-56 (DaKanc. D25-33. Koncepter og indlæg).
Weber, Hans Peter: Optegnelser 1699-1900 (RA. Weber).
Sønderjyske fyrstearkiver. Hertuger af Glücksborg. Akter
vedr. Gråsten Amt på Ærø og Ærøskøbing 1622-1767
(pk. 94-4 Sager vedr. kirkerne og præsterne 1633-44)
(Sønderjyske fyrstearkiver. Akter vedr. Gråsten Amt).
LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Fyns Biskop:
Ærø Provstis breve 1584-1740 (Bispeark. Ærø Provstis breve). Biskoppen over Als og Ærø: Indkomne breve
1819-64 (Biskop Als og Ærø. Indk. breve). Fyns Stiftsøvrighedsarkiv: Ærø kirkers regnskaber 1713-1857 (pk.
330-37) (Stiftsøvr.ark. Rgsk.). Overkirkeinspektoratet for de
kongelige kirker på Als og Ærø/Ærø kirkeinspektorat: Als’ og
Ærøs kirkers regnskabsbog 1616-55 (pk. 30). – Ærøskøbing kirkeregnskaber 1597-1822 (1597-1741, 1735-36,
1741-1822, 1753-95, 1795-1822, pk. 31, 32, 35) (Kirkeinsp.ark. Rgsk.). – Samtlige kirkers regnskaber 18231947 (pk. 45-57) (Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.). – Bilag
til samtlige kirkers regnskaber 1798-1947 (pk. 58-66)
(Kirkeinsp.ark. Bilag). – Kirkeprotokol 1868-1946 (pk.
16) (Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.). – Forordninger o.l. 16861908 (pk. 21) (Kirkeinsp.ark. Forordn.). – Synsforretninger over kirker og skoler 1806-1946 (pk. 22) (Kirkeinsp.
ark. Syn). – Kontrakter, licitationer, overslag m.m. 17701937 (pk. 23) (Kirkeinsp.ark. Kontrakter m.m.). – Vedr.
større arbejder på kirkerne 1845-1942 (pk. 24 og 26)
(Kirkeinsp.ark. Større arb.). – Adkomster, leje- og forpagtningskontrakter 1755-1887 (pk. 83, heri inventarielister) (Kirkeinsp.ark.Adkomster m.m.). – Ærøskøbing
kirkes stolestadeprotokol 1810-54 (pk. 84) (Kirkeinsp.
ark. Stolestadeprot.). – Ærøskøbing menighedsråds sager
1857-91 (pk. 85) (Kirkeinsp.ark. Mhr. Sager). – Emneordnede sager 1755-1941 (pk. 86) (Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager). Ærø Provsti: Synsprotokol 1868-1921 (pk.
37) (Provstiark. Synsprot.). Ærø Provstiudvalg: Synsprotokol for kirkerne i Ærø Herreds Provsti 1922-79 (pk. 70)
(Provstiudv. Synsprot.). Ærøskøbing Byfoged: Skøde- og
panteprotokol 1625-34 (Ærøskøbing by- foged. Skøde
og panteprot.). Ærøskøbing Magistrat: Dokumenter vedr.

kirke og gejstlighed 1653-1773 (pk. 14) (Magistratsark.
Dok. vedr. kirke). Ærø Stad- og Landret: Dokumenter vedr. øens kirker og gejstlighed 1816-63 (pk. 701)
(Stad- og Landret. Dok vedr. kirker). – Dokumenter
vedr. Ærøskøbing kirkegård 1806-57 (pk. 703) (Stad- og
Landret. Dok. vedr. kirkegård). Den kgl. bygningsinspektør:
Bilag vedr. kirker på Fyn nr. 50 (Den kgl. bygningsinspektør: Bilag vedr. kirker). – Sager vedr. kirkebygninger på
Fyn 1896-1925.
LANDSARKIVET FOR SØNDERJYLLAND (LAAab). Den Kgl. Statholder i Hertugdømmerne Slesvig og
Holsten: Topografisk ordnet afdeling. Ærøskøbing forskelligt 1751-1833 (Den Kgl. Statholder. Ærøskøbing
forskelligt).
KIRKENS ARKIV. Kirkeprotokol 1947-2010 (Kirkens arkiv. Kirkeprot.).
NATIONALMUSEET (NM). Notebøger: Henry Pe-
tersen VII, 79-83 (udateret, o. 1884) (bygning, inventar,
gravminder). – V. Koch I, 27 (1890) (prædikestol). Indberetninger mv.: Henry Petersen (usigneret) 1884 (bygning, inventar, gravminder). – Niels Termansen 1920
(prædikestol). – N. J. Termansen 1947 (prædikestol,
malerier, kongevåben). – Samme 1949 (kongevåben).
– Samme 1950 (malerier).

TEGNINGER
LANDSARKIVET FOR FYN (LAFyn). Ærø Kirkein
spektorat. Udkast til et lystanlæg på den gamle kirkegård ved kunst- og handelsgartner J. J. Chr. Jensen
1839. – Forslag til nyt loft ved Niels Jacobsen 1894
(plan, snit og detaljer).
NATIONALMUSEET (NM). Ikke anvendt forslag til ligkapel 1879, usigneret. – Tegning af kirken fra
nordøst og døbefont ved A. P. Madsen 1884. – Tryk af
opmålingssæt ved Niels Jacobsen 1910 (planer, snit og
opstalter). – Tryk af tegninger af tårn ved A. HavsteenMikkelsen 1993 (plan og snit).
DANMARKS KUNSTBIBLIOTEK. Forslag til
om
bygning af kirken ved Andreas Jensen 1947-49
(plan, opstalt, længde- og tværsnit samt perspektiver
mod øst og vest). – Forslag til ombygning af orgelpulpitur ved Andreas Jensen 1950. – Forslag til anlæg af
kirkeplads ved Andreas Jensen og havearkitekt Børge
Wad 1950 (plan og facader).

1611

kilder og henvisninger · NOTER

Fig. 89. Prospekt af Ærøskøbing set mod syd fra Dejrø. Tegnet af J. E. C. Rasmussen o. 1887. I KB. – View of
Ærøskøbing looking south from Dejrø.
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141
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager; RA.
DaKanc. D24-10. Tegnelser. Jf. også Larsen 1958 36.
142
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot.
143
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Mhr. sager.
144
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Kirkeprot.: Provstiark. Synsprot.
145
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Større arb.; Provstiark. Synsprot.
146
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot.; Emneordn. sager.
147
Formentlig hovedgården Købinghof i Søndergade,
oprettet af hertug Philip 1638, solgt til borgere i byen
1721 og siden købmandsgård. Dragsbo og Porskrog Rasmussen 2005 (note 8) 204; jf. også Gjelstrup 2001 (note
28) 48 ff.
148
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Bilag; Kirkeprot.;
Provstiark. Synsprot.
149
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Kontrakter m.m.;
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
150
Fyns Amts Avis 29. april 1986.
151
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Forordn.
152
LAFyn. Magistratsark. Dok. vedr. kirke.
153
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Større arb.; Forordn.
154
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Syn; Kirkeprot.
155
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Bilag; Kontrakter;
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
156
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Adkomster m.m.
157
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Kirkeprot; Provstiark.
Synsprot.
158
Fynsk kirkesølv 114, der nævner muligheden af, at
klokken er fornyet o. 1800.
159
En tegning af fløjene findes i LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Større arb.
160
Kirkens arkiv. Kirkeprot.
132
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161

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Mhr. sager. 1832 blev syv
pulpiturstole malet udvendig, jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Samtl. rgsk.; Bilag.
162
1770 blev der klaget over, at Christen Steen imod
reglementet ( jf. s. 1576) havde opført en lukket stol ‘på
søjler i højden’, som ikke passede til de øvrige lukkede
stole, men var til stor ‘mispryd’. LAFyn. Magistratsark.
Dok. vedr. kirke.
163
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Antagelig er det disse
stole, der i stolestadebogen o. 1810 betegnes ‘de nyopbyggede lukkede stole’ og 1838 kaldes ‘de lukkede
stole i højden’; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Stolestadeprot.;
Emneordn. sager.
164
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Syn.
165
Marcussen & Sohn (udg.), Einige Dispositionen und
Zeugnisse über Orgeln, welche aus der Offizin der Orgelbauer Marcussen & Sohn in Apenrade seit 1868 hervorgegangen, Kiel 1883, 4.
166
If. meddelelse fra orgelbyggeriet.
167
C-H fælles med Viola di Gamba 8 Fod i manual I.
168
C-H fælles med Gedackt 8 Fod i manual II.
169
Det originale bælganlæg suppleres af en magasinbælg, der er forbundet med en elektrisk blæser.
170
Signal til bælgtræderen. En ny klokke indsattes
1939-40. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.
171
Tømningsanordning for bælganlægget.

Fig. 95. *Facadefragment med malet årstal »1764« fra
†orgel nr. 2 (s. 1582). I NM. Foto Arnold Mikkelsen
2016. – *Casing fragment with painted date “1764” from
†organ no. 2.
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Orglets bygningsår anføres traditionelt som 1631,
men kontrakten med orgelbyggeren, dateret 17. marts
1631, anfører, at orglet skulle leveres ‘næstkommende
pinse’, hvilket må betyde pinsen 1632. Det har ikke
været muligt for Johan Heide at bygge orglet på blot
to måneder.
173
LAFyn. Ærøskøbing byfoged. Skøde og panteprot.
Kontrakt 17. marts 1631 med orgelmager Hans Heide,
Flensborg. Instrumentet betegnes i inventariet 1692 som
‘et lille gammelt orgelværk’; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
174
LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve; Stiftsøvr.ark.
Rgsk. Orgelbyggeren arbejdede 31 uger i kirken.
Ifølge opdraget skulle orglets størrelse bibeholdes,
men der skulle om muligt tilføjes fire toner i manualet.
Endvidere skulle der bygges et nyt klaviatur, tre bælge
samt om nødvendigt en ny vindlade.
175
RA. DaKanc. D24-10. Tegnelser; Weber.
176
RA. Weber. Weber anfører, at orglet allerede den
efterfølgende søndag var ‘i fuldkommen stand’, hvilket
dog modsiges af vedligeholdelsesaftalen med Jürgen
Hinrichsen Angel 1772.
177
Busch anvendte også denne facadetype i Højer Kirke
(1753, DK Sjyll 1042) samt i to tyske kirker, Grundhof (1762) og Hamburg-Niendorf, Kirche am Markt
(1770).
178
Monogrammernes tilstand er kraftigt fragmenteret,
men deres udseende kendes fra ældre skitser i NM.
Udover de nævnte facadedele er et antal pibegitre samt
centraltårnets topprydelse tilgået Dansk Folkemuseum
og Frilandsmuseet. De har dog ikke umiddelbart kun
net lokaliseres. Yderligere oplysninger om kirkens
orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.
179
Således fik Peder Hansen 1787 betaling for at male
‘tralleværket på orgelværket’, dvs. pulpituret. LAFyn.
Kirkeinsp.ark. Rgsk.
180
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Mhr. Sager; LAFyn. Den kgl.
bygningsinspektør. Bilag vedr. kirker.
181
Fabricius og Hermansen 2008, 64.
182
Våbenet er altså tilsyneladende udført efter Frederik V’s død (14. jan. 1766). LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.;
Stiftsøvr.ark. Rgsk. Skriveren har rettet det sidste bogstav i billedhuggerens navn, så det ikke med sikkerhed
kan afgøres, hvad der står. Jf. også Erling Svane, Det
danske Rigsvåben og Kongevåben – udvikling og anvendelse,
Viborg 1994, 136.
183
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.; jf.
dog også Weber (i RA) der anfører, at det var Henning
Frederik la Croix, der malede ‘kongens våben lige for
orgelværket samt de fløje, der endnu sidder på siden
af værket’.
184
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1947 og 1949. Jf.
også orgelpulpituret i Århus Domkirke (DK Århus 590).
185
Larsen 1958 39; NM. Indb. ved N. J.Termansen 1949.
186
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1949.
187
1860 hang der seks salmenummertavler i skibet.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk

188

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.; Provstiark. Synsprot.
189
NM. Indb. ved N. J.Termansen 1950. Kroman 195961, 265 f., der ikke kendte til signaturens eksistens,
har foreslået, at maleriet var udført af maleren Johan
Nissen Hyvadt ( jf. note 211).
190
Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein.
Kunst-Topographie Schleswig-Holstein, Neumünster
1969, 698 og 952. Jens Bergild takkes for identifikation af maleren og for at gøre opmærksom på portrættet i domkirken i Slesvig. For arbejder af Schröter se
også Die Kunstdenkmäler der Stadt Schleswig II, Der Dom
und der ehemalige Dombezirk, Dietrich Ellger (udg.),
München og Berlin 1966, 405 f. og 611 (to malede
våbenskjolde af blik). Endvidere Ulsnæs Kirke i Slesvig
(maling af bjælkeloft, orgel og pulpitur, restaurering af
de kongelige portrætter, nye malerier af fire evangelister bag alteret, ‘en Dommedag’ og en ‘Kristi fødsel’
m.m.). Die Kunstdenkmäler des Landkreis Schleswig,
Dietrich Ellger og Wolfgang Teuchert (udg.), München og Berlin 1957, 556.
191
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1947.
192
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. ‘Urmageren’ var antagelig Claus Clausen Smed i Marstal.
193
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kirkeprot.; Adkomster m.m.
194
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Større arb.; Syn.
195
Thalund, Kirkeskibe 106; LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Samtl. rgsk.; Kirkeprot.
196
Fabricius og Hermansen 2008 57.
197
Thalund, Kirkeskibe 107. Jf. kirkegårdsmonument
nr. 27 (s. 1641).
198
Thalund, Kirkeskibe 106. Jf. kirkegårdsmonument
nr. 27 (s. 1641).
199
Thalund, Kirkeskibe 107; Fabricius og Hermansen
2008 59. Gorm Clausen har også bygget et kirkeskib i
Marstal Kirke (nr. 6, s. 1706).
200
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Om denne og de følgende, se Jens Lampe, »Urmagere og ure fra Ærø til
år 1900«, FyMi 1975, 110 ff. Samme anfører, 108, dog
ikke korrekt, at Ærøskøbing først fik tårnur, da den
nye kirke blev bygget.
201
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Kontrakter m.m.
202
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; Stiftsøvr.ark. Rgsk. Urmageren forpligtede sig ved kontrakt af 11. juli 1770 til at
vedligeholde de fire tårnure på Ærø i resten af sin levetid, nemlig i Ærøskøbing, Rise,Tranderup og Bregninge
kirker; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kontrakter m.m.
203
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Større arb.; Kirkeprot.
204
Uldall, Kirkeklokker 151 (nr. 865). Klokker af denne,
muligvis nordtyske støber, findes i Svendborg Vor Frue
Kirke (s. 367) og Nyborg Vor Frue Kirke (s. 1042) samt
i kirker på Lolland og Falster; deriblandt to daterede
klokker i Kettinge Kirke (fra 1407, DK Maribo 1098)
og Sakskøbing Kirke (1422, DK Maribo 151).
205
Uldall, Kirkeklokker 151, opfatter indskriften som ‘en
trylleformel’, der muligvis kan tydes: »i(esu)s k(ristus)

noter

Fig. 96. Nøglebræt nr. 2, formentlig slutningen af
1800-tallet (s. 1584). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –
Key rack no. 2, probably end of 1800s.
alpha et omega m(aria) v(irgo)« (Jesus Kristus, alfa og
omega, jomfru Maria). Indskriften er aftegnet i sognepræstens indberetning 1755 (KB. Kallske Saml 377. 4º)
samt i Hübertz 1834 tavle II.
206
Aftegnet i Hübertz 1834 tavle III.
207
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Klokker af samme
støber findes i bl.a. Marslev Kirke (Odense Amt, støbt
1745), Søby Kirke (Ærø, støbt 1746) og Magleby Kirke
(DK Sorø 946, støbt 1748). Jf. også Theodor Hach,
Lübecker Glockenkunde, Lübeck 1913, 253 f.
208
Fabricius og Hermansen 2008 73.
209
NM. Indb. ved Henry Petersen (usign.) 1884; Trap
3. udg. 619.
210
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Syn; Kirkeprot.; Samtl. rgsk.
Den ene af de to sten lå tilsyneladende inde i kirken,
hvor pladsen efter den skulle belægges med fliser fra
våbenhuset.
211
Erik Kroman har foreslået, at maleriet er udført af
maleren Johan Nissen Hyvadt, der i årene omkring
1720 malede i de ærøske kirker og bl.a. arbejdede et år i
Rise Kirke, hvor han ud over en nymaling af inventaret
udførte 16 ‘bibelske historier’ på hvælvingen; Kroman
1959-61 264 ff. Der er dog tale om en hypotese.
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212
Anders Bjørnvad, Krigens monumenter 1940-1945,
Viborg 1999, 366 f.
213
Jf. bærefigurerne på prædikestolens tre første storfelter (s. 1567).
214
NM. Indb. ved Henry Petersen (usign.) 1884; notebog ved samme (udateret, o. 1884); Trap 3. udg. 619.
215
Årstallet, der næsten er udvisket, er muligvis »1671«.
216
If. Kroman 1959-61 270, døde Hans Brand o. 1658.
Jf. også Fabricius og Hermansen 2008 84 note 92.
217
Gengivet efter Jørgen Svarer, »Den ensomme grav
ved Ærøskøbing kirke«, Ærøboen 1978, 4.
218
Svarer (note 217) 4.
219
KB. Kallske saml 377. 4º.
220
Heller ikke de mange små vinduer i kirkens sydside kan have haft meget med virkeligheden at gøre.
Modsat opfatter Erik Kroman prospektet af kirken
som i ‘hovedsagen korrekt’ og kalder den ‘udpræget
romansk med små højtsiddende, rundbuede vinduer’;
Kroman 1959-61 246.
221
Jf. M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, 1948, s.
337-40 med liste over korsmærkede portaler.
222
Kroman 1959-61 270, med note 18 samt forfatterens anmærkning s. 281 efter et besøg på Ærø i oktober 1960. Det mindre stykke skal være fundet i haven
bag det gamle posthus i Vestergade (Fabricius og Hermansen 2008 21).
223
Fabricius og Hermansen 2008 21.
224
Jf. Poul Grinder-Hansen, »Kragstenen fra Vrå«,
Årbog 2015 (for) Ærø Museum, 2016, 76-80.
225
LAFyn. Ærøskøbing Byfoged. Skøde- og panteprot.
226
Jf. visitationsberetning 1589; Hermansen 1999 (note
11). Peder Murermester er muligvis identisk med bygmester Peter de Castella, der få år senere ombyggede
Skt. Marie Kirke i Sønderborg.
227
Hermansen 1999 (note 11).
228
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I en bemærkning til
regnskabet for år 1600 (revideret i april 1601), siges det,
at kirkens indkomst var ‘forbygt’ på det nye klokketårn.
229
Ifølge synet 10. okt. 1753 var ‘tårnet opsat af
tømmer med en halv sten uden og inden for tømmeret’. RA. DaKanc. D25-33. Koncepter og indlæg.
230
De to kirkeværger var rådmændene Christian Brun
og Knud Detlefsen. – Byrådet havde forinden, 17.
marts 1631, truffet aftale med orgelmager Hans Heide
i Flensborg om levering af et nyt orgel ( jf. s. 1580).
231
Ifølge kontrakten skulle Valentin Kramer arbejde på
egen kost og fortæring. For sit arbejde skulle han have
200 lybske mark, frit herberg og sengested. Han skulle
stille med egne kalkslagere, men ellers skaffes alle de
arbejdsfolk, som var nødvendige for arbejdet.
232
Byggeriet skulle efter aftalen påbegyndes otte dage
efter Skt. Hans 1631.
233
Hermed sigtede man utvivlsomt til ombygningen
af Sønderborg Skt. Marie Kirke 1595-1600 (DK Sjyll
2063 ff.).
234
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I en bemærkning til
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kirkeværgernes regnskab for året 1631 (det blev revideret i september 1632) siges det forklarende, at der
har været ‘gjort stor bekostning på kirken dens nye
bygning’, idet den er blevet forlænget og i andre måder
forbedret.
235
LAFyn. Bispeark. Ærø provstis breve.
236
KancBrevb 4. dec. 1635. Selv mente borgerne at
kunne betale 300 lybske mark, idet de i et brev til
stiftslensmand Mogens Kaas, Nyborg, henviste til
byens almindelige armod og en nylig brand; LAFyn.
Bispeark. Ærø provstis breve.
237
Brev af 12. april 1636 fra Mogens Kaas til biskop
Hans Mikkelsen; LAFyn. Bispeark. Ærø provstis breve.
Lensmanden medgav, at han ikke vidste, om beholdningerne i de alsiske og ærøske kirker var anført i
lybske eller slette mark. – Ved revisionen (10. okt.
1636) af kirkens regnskab for 1635-36 fremgår det,
at kongen havde bevilget, at Ærøskøbing Kirke skulle
have 100 mark af Rise Kirke og 700 mark af kirkerne
på Als; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
238
Indførsel i kirkebogen af kapellanen Morten Kullerup 1742, her citeret efter Kroman 1959-61, 272-73.
239
Paralleller hertil kunne være f.eks. trætøndehvælvene over skibet i Rudkøbing Kirke fra 1696 (s. 1390)
og Ulkebøl Kirke på Als fra 1787 (DK Sjyll 2333 f.).
240
RA. Sønderjyske fyrstearkiver. Akter vedr. Gråsten
Amt.
241
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Murermester Hans
Jensen Trap, Faaborg, leverede 1736 en tegning til den
nye kirke i Marstal (s. 1656).
242
Flere år senere betaltes også tømrerne Anders
Sørensen og Peter Hansen, begge fra Egeskov, for en
rejse 1743 for at gøre overslag over tømrerarbejdet;
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
243
Brev af 18. nov. 1753 til Kancelliet. RA. DaKanc.
D25-33. Koncepter og indlæg.
244
RA. Sønderjyske fyrstearkiver. Akter vedr. Gråsten
Amt; Kroman 1959-61 263.
245
If. Kroman 1959-61 262, fik også de øvrige kirker
på øen nye tekstiler på dette tidspunkt.
246
Kontrakten om byggeriet fastslog, at materialerne
fra den gamle kirke tilfaldt entreprenørerne, der kunne
genbruge dem med bystyrets godkendelse eller sælge
dem. LAAab. Den Kgl. Statholder. Ærøskøbing forskelligt; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1758/59 solgte kirken
selv nogle uspecificerede materialer fra den gamle
kirke; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
247
LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis Breve; Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
248
RA. Reviderede rgsk. Kirkergsk. Nyborg Provstis kirkergsk. 1662-71.
249
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. En lille *Kristusfigur
(fig. 97) i Ærø Museum (Hammerichs Hus, inv.nr. 188),
henføres af Kroman 1959-61 (280 note 7) til altertavlen.
Den 32 cm høje figur, hvis arme og fødder er afbrækket, er dog snarest fra o. 1650. Ærø Museum oplyser, at

Fig. 97. *Kristusfigur, o. 1650(?), fundet på kirkens
loft (s. 1620 note 249). I Ærø Museum (Hammerichs
Hus). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – *Christ figure, c.
1650(?), found in the church loft.
figuren ifølge Gunnar Hammerich er fundet på kirkens
loft, formentlig i første halvdel af 1900-tallet.
250
Kroman 1959-61 268 f.
251
RA. Sønderjyske fyrstearkiver. Akter vedr. Gråsten
Amt; jf. også Hübertz 1834 63.
252
RA. Reviderede rgsk. Kirkergsk. Nyborg Provstis kirkergsk. 1662-71; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
253
1677 forespurgte sognepræsten, om brevet, der tilsyneladende var gået i arv til Pilegaards datter Anne,
gift med Jens Ibsen, stadig var gyldigt, idet kirken var
brøstfældig og trængte til pengene. RA. Sønderjyske fyrstearkiver. Akter vedr. Gråsten Amt. Om slægten Pilegaard, se http://www.aerogenealogy.dk/aeroslaegt/
pilegaaard.pdf, besøgt 27. sept. 2016.
254
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; jf. også Larsen 1958 12;
Kroman 1959-61 264.
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255

Således 1716 og 1727; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk; Erik Skov, »Skriftemål
og skriftestol«, Kirkens bygning og brug, 115 f.
257
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Dog blev der 1675/77
arbejdet på ‘stole og skamler’ i koret i tre dage, formentlig præste-, degne- og skriftestole, uden at disse
dog nævnes direkte. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
258
LAFyn. Ærøskøbing Byfoged. Skøde- og panteprot.
Kontrakt 17. marts 1631 med orgelmager Hans Heide,
Flensborg. Som en del af betalingen for orglet skulle
Johan Heide overtage det eksisterende positiv. Da
dette åbenbart agtedes anvendt i byggeperioden, måtte
orgelbyggeren forpligte sig til at sætte det i brugbar
stand, hvilket antagelig skete i 1631.
259
1676, i forbindelse med en strid om en †herskabsstol (jf. s. 1605) anførte hertug Christian af SønderborgGlücksborg, at hans ‘forgængere’, dvs. hertug Christian
af Sønderborg-Ærø, havde skaffet kirken et ‘skønt’ orgel.
RA. Sønderjyske fyrstearkiver. Akter vedr. Gråsten Amt.
260
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1689/90 blev der skællet over orglet og sangkoret.
261
KB. Kallske saml 377. 4º. Tavlen nævnes også i
HofmFund VI, 224.
262
HofmFund VI, 226.
263
Samme dato anføres i Larsen 1958 23. If. Wiberg,
Præstehist 3, 649, var datoen for stiftelsen 1. jan. 1670.
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264

HofmFund VI, udg. 1760, 224 beskriver den gamle
kirke og omtaler ikke den nuværende bygning.
265
1698 og 1702 blev børn af Peder Hansen nedsat i
begravelsen, og 1736 Peder Hansen selv. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
266
1703 blev begravelsen åbnet for Jens Ibsens barn,
1723 for hans søn. 1725 nævnes Josef Ibsens begravelse,
måske den samme. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
267
1717 omtales byfoged Samuel Schous fars begravelse, da hans barnebarn blev begravet; 1719 blev
Samuel Skous kæreste og barn begravet i en grav;
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
268
Kun i ganske få tilfælde præciseres gravstedets placering i kilderne. Således blev Anne, datter af afdøde
Peder Pilegaard, 1684 begravet i koret, 1702 blev rådmand Jens Madsen begravet ‘ved stolene’, og 1723 blev
Johan Bundesens hustru begravet ‘neden i kirken’, dvs.
i vestenden; jf. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
269
Kroman 1959-61 270, efter kirkebogen.
270
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. I regnskaberne kaldes
han sognepræst, se Hübertz 1834 83, der mener, at han
en tid virkede som sognepræst.
271
I regnskabet er anført betaling til en mand, der
‘i mange tider’ nogle timer om dagen havde samlet
de afdødes ben og lagt dem i en dertil etableret grav.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.

ÆRØSKØBING CHURCH

Historical introduction.The present church was built
in 1756-58 and replaced a medieval †church at
the same place.
The island of Ærø lies south of Funen, between the islands of Langeland and Als, and faces
south out towards the Baltic. In the Middle Ages
the island comprised three rural parishes: Bregninge, Tranderup and Rise, whose churches are
situated high up inland, and Ærøskøbing, which
is the market town of the island and lies down
by the north coast facing Funen. In the scanty
written sources the town appears for the first
time with its present name, Ærøskøbing, in 1442.
Its settlement is however much older, since the
first †church there was a Romanesque fieldstone
church like the other three medieval churches.
The town seems to have arisen as a small trading
centre which in the course of the 12-1300s, for
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reasons unknown, gained the status of a borough
town with special privileges. ‘Købing’ simply
means borough or market town, and originally
the town must have had a different name, Visby,
which is mentioned in a deed from 1398.
From 1439 until 1864 Ærø was part of the
Duchy of Schleswig. In 1564, King Christian III’s
youngest son, Duke Hans the Younger, became
ruler of Als and Ærø. In 1622 Ærø was separated
out as a small principality, and in 1633 the island
was divided into four small areas, each of which
was ruled by one of the many Schleswig dukes.
In 1634 one of these, Philip of Glücksborg, donated the pulpit in Ærøskøbing Church. In 1750
the Danish King Frederik V took over the island
again, and it was thenceforward administered together with the royal parts of Schleswig. In the
church hierarchy Ærø was from historical times
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part of the Funen diocese, and it remained there
apart from the years 1819-66, when along with
Als it constituted a distinct, small diocese.
The church was built in close connection with
the market place, which is linked with the harbour by the street Brogade. Until 1809 it was
surrounded by a †churchyard which by and large
corresponds to the present green church square.
THE PRESENT CHURCH
The building, which replaced the medieval †church
in 1758, was built slightly north of the latter.
It was built under the supervision of the master carpenter Johan Paul Seiffert and the master
builder Rasmus Simonsen with the former as the
responsible master (cf. the construction tablet in
German, fig. 20). The 45 m long, whitewashed
brick church was built in a simple classicizing
Baroque style and consists of a wide nave unit
with an apse in the east. The main entrance is
in the west, through the tower, which is terminated with a lantern spire. Inside, the church interior now appears in the form it was given in a
rebuilding in 1949-50 by the architect Andreas
Jensen. In the process the church was divided
by slender pillars into a ‘main nave’ with a reduced number of pews and two side aisles. The
threefold space is covered by vaulted, plastered
ceilings. Originally the interior was covered by
a plastered †wooden ceiling with three domed
vaults (fig. 91), which were replaced in 1894 by
a large carpentered †barrel vault (fig. 23) after a
proposal by the architect Niels Jacobsen.
The building of the new church enjoyed the
King’s favour and was supported by the revenues
from a lottery and collection in the churches of
the country. The initiative was taken by the local church leadership for Als and Ærø. The lost
†drawings for the building which were approved
in 1755 by the royal chancellery in Copenhagen,
were made by one or more Odense masters, possibly the leading contractor on Funen, the master
carpenter Truels Lund.
It was Ærøskøbing’s transfer to the Danish
Crown (cf. above), that paved the way for a new
church whose size could manifest the Danish-

Norwegian monarchy. The church was the last
of a total of three new churches that were built
on Ærø in the course of a few years: the other
two were Marstal Church in 1738 (p. 1653) and
Søby Church in 1745. The architecture is sober
and the craftsmanship is solid and good. The objective was to build churches so large that they
could house the whole congregation. In this,
but not in the style, the churches on Ærø can be
compared to the two seamen’s churches on Fanø
on the west coast of Jutland, in Sønderho and
Nordby, which were built as new in the 1780s.
The most telling feature of Ærøskøbing Church
is its apse, which is normally not included in the
formal idiom of the Baroque.
†Stucco work and †ceiling paintings. In the three
domed vaults of the original plastered wooden
ceiling, there were images respectively of the Sun,
the Earth and the Moon. In 1767 two painters,
Bohn Johansen and Henning Frederik la Croix,
were contracted to execute a ceiling (‘plafond’)
painting ‘on the wall behind the altar’. This presumably referred to the eastern dome, where the
sun was rendered in stucco.
Furnishings. The oldest items of furnishing are the
Romanesque font and a bell, which can probably
be dated to the first quarter of the 1400s.The chalice from c. 1600 seems to have belonged earlier to
the annexe church in Tranderup. The pulpit from
1634 was donated by Duke Philip of Glücksborg
and Duchess Sophia Hedevig, and from the same
century comes a nine-armed chandelier and a collection purse, presumably the one that was donated
in 1696 by the alderman Jens Gummesen. From
the first half of the 1700s comes a chalice for Communion for the sick, made at the workshop of the
goldsmith Oluf Clausen (Lund) in Odense around
1717/18, a chasuble from 1725, a painting with
the motif of the Entombment done by Johann
Friedrich Martin Schröter in 1734 and donated
by Otto Hywadt, as well as a bell from 1747. All
these objects were transferred from the old church.
Prior to the construction work of 1756-58
there seem to have been ambitious plans to give
the church brand new furnishings. The economic situation, however, entailed that more was
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re-used than originally intended. Of the major
items of furnishing the font, pulpit, †organ and the
two bells were transferred, as well as many smaller
objects. The new items made were the majority of the fixed furnishings, that is the †altar and
†altar rail, the †chancel screen, the †pews and the
organ loft. The builder of the church, the master
carpenter Johan Paul Seiffert, was responsible for
most of the new furnishings.
In 1764 a new †organ was acquired, built by
Johann Daniel Busch, Itzehoe, and in 1785 a
large †gallery was set up with five enclosed pews
at the north wall. In the 1840s the chancel was
refurnished with a new altar, a new altar rail and
a new †parish clerk’s chair, and a priest’s room was
furnished behind the altar. At the same time the
†chancel screen and perhaps also the †confessionals from 1758 were taken down. In 1881 the present organ was acquired. In 1894, in connection
with the rebuilding of the ceiling (cf. above), the
†gallery at the north wall was taken down. In
1913 the pews were renewed.
The present church interior was created by the
rebuilding of 1949-50. Most importantly, the pulpit was detached from the south wall and set up
by one of the new pillars in the south side of the
interior.
The colour scheme was established in 1950 by
the church painter Einar V. Jensen. The recurring
colours are grey, blue and yellow, supplemented
with red and gold details on the altarpiece, black,
gilding and subdued colours on the pulpit, and
light brown, green and red in the organ area.
The original colour scheme is not known. In
1767 the chancel furnishings and the organ loft
were painted with marbling by the painters Bohn
Johansen, Ærøskøbing, and Henning Frederik la
Croix. Around 1863 the pulpit, pews and organ
loft were painted in imitation oak.
Description. In the following the most important
furnishings are described in the same order as in
the Danish text and with references to the figures
in brackets.
The Communion table (cf. fig. 24), with concave
short sides, is from 1842. It replaces a †Communion table from 1758.
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The altarpiece (cf. fig. 24), 1842, with elements
of Early Neo-Gothic, was made by the local cabinetmakers A. Chr. Jervelund and A. P. Møller with
altar paintings by Christian Antoni Zehngraf,
Svendborg, copied from C. W. Eckersberg’s altar
paintings in the Svendborg Church of Our Lady
(p. 329) and the Nyborg Church of Our Lady (p.
960).
The former †altarpiece was made in 1758 by Johan Paul Seiffert. An (†)altar painting(?) with The
Lamentation as subject (fig. 25), a copy from a cop
per engraving by Lucas Vorsterman I (c. 1634), may
be identical to the altar painting that the painter E.
I. Hegerstedt, Sønderborg, executed in 1757-58. It
now hangs in the north side of the chancel.
Judging from the inscription (“Tranrob Kirke
1750”), the chalice (fig. 26), presumably from c.
1600, belonged as late as 1750 to the church in
Tranderup, which was then an annexe to the
market town. The paten is from 1904.
The wafer box (fig. 27), 1863, was made by the
goldsmith Anders Kiær, Ærøskøbing.
The church has two Communion sets for the sick.
One (fig. 28) consists of a chalice from c. 1717/18,
made in the Odense workshop of the goldsmith
Oluf Clausen (Lund) in Odense and transferred
from the old church, and a paten from the second
half of the 1700s, made by the goldsmith Rasmus
Rasmussen Møller, Odense. The second one (fig.
29) is from the end of the 1700s.
The altar jug (fig. 30), from 1806, was made by
the goldsmith Hans Buhl Theilgaard, Odense.
The altar candlesticks (fig. 31), 1787, of silver
plate, were donated by the churchwarden Fride
rich Kehlet, and the Communion table crucifix (fig.
34), 1894, was a gift from the congregation.
A chasuble (fig. 35), 1725, was supplied by
Friederich Hesekier in Copenhagen along with
an †antependium (cf. below) and transferred
from the old church. The chasuble is of red velvet, edged with gold galloons, and on its back it
has a large crucifix embroidered in relief with
gold and silver thread.
The altar rail (cf. fig. 24), 1849, was made by
the cabinetmaker A. Chr. Jervelund and consists
of conical balusters. It replaced an altar rail made
in 1758 by Johan Paul Seiffert.
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The Romanesque font (fig. 36) was transferred
from the old church. It is decorated with an irregular border of arcades as well as rope ornaments and is related to fonts on Lolland and
Langeland. Cf. also the *corbel p. 1625.
The baptismal dish and baptismal jug (figs. 37-38),
from c. 1950, are of silver plate.
A †chancel screen was made in 1758 by Johan
Paul Seiffert.
The pulpit (fig. 39-46 and 94), 1634, in the Ren
aissance style, was donated by Duke Philip of
Schleswig-Holstein-Sønderborg-Glücksborg
and his wife Sophia Hedevig of Saxe-Lauenburg
and transferred from the old church. It consists of
a basket in five bays with reliefs showing scenes
from the life and resurrection of Christ as well as
the armorial bearings of the donors. The lower
canopy is formed of curved hoops. The straight
stairway has portal decoration and an associated
door, while the canopy proper is hexagonal with
an ornamental pediment shaped as portals. The
ornamentation was done by the church painter
Einar V. Jensen in 1950.
The end panels of the pews (cf. figs. 47 and 4952), 1913, in the Danish Arts and Crafts style (skønvirke), have floral motifs from the botanical work
Flora Danica, done by the church painter Einar V.
Jensen in 1950. The older †pews were from 1758.
A cabinet, probably from 1758, in the form of
a round-arched niche easternmost in the south
wall of the chancel, is closed with a door that was
renewed in 1840 (cf. fig. 39).
Two poor boxes (figs. 53-54), made in 1759 and
1783, are set up in the west end of the nave on
each side of the door.
The church has two collection purses. One is presumably identical to a collection purse donated
in 1696 by the alderman Jens Gummesen and
transferred from the old church (fig. 55).The second (fig. 56) probably comes from the second
half of the 1700s.
The door wings were renovated in 1916 and
1950. One of the wings from the bricked-up
†north and south doors was re-used in 1950 as the
entrance door to the mortuary chapel (cf. above).
The organ (cf. fig. 58) is from 1881, built by
Marcussen & Søn, Aabenraa, and restored by the

same firm in 1978. It has 16 stops, two manuals
and a pedal, and replaced an †organ from 1764.
The organ loft, set up in 1758, has been rebuilt
several times, most recently in 1950, when the
present, closed parapet was made. A relief (fig.
64), showing the royal arms of Frederik V, was
carved in 1767 by an otherwise unknown carver,
“Lacuret” or “Lacuree”. It was originally set up
in the middle of the organ loft parapet, but now
hangs on the east wall of the porch. Two *large
wings from the †organ (figs. 60-61), made by the
same carver, are now in the National Museum.
The hymn boards (cf. fig. 39) are from c. 1850.
A key rack (fig. 65), from 1862, with a drawn plan
of the †pews and hooks on which the keys to the
pew doors hang, is now in the baptismal waiting
room.
A painting of the Entombment of Christ (fig.
66) was done in 1734 by the Schleswig painter
Johann Friedrich Martin Schröter after a copper engraving by Johann Sadeler I and donated
by Otto Hywadt. It was transferred from the old
church.
Chandeliers. A nine-branched chandelier (fig.
67), earliest mentioned in 1692, was transferred
from the old church; it hangs in the middle of
the nave. In 1758 the alderman Christopher
Elias Gotlob and his wife Anna donated a small
chandelier with 2×6 branches, which hangs in
the chancel. The other chandeliers are more
recent Baroque copies. A †chandelier that was
transferred from the old church was sold in
1764/65.
The church has four church ships. The oldest,
the Deus Regit from 1894 (fig. 69), is a full-rigged
three-master built and donated by the crossing
customs officer Hans Chr. Kisbye. Two others,
Haabet, Ærøskøbing (fig. 70), and Pax (fig. 71),
were both built and donated in 1936-38 by the
chief engineer Jørgen Hansen Svarer.The former
is a sloop, the latter a three-masted bark. Finally
there is the Thermopylae (fig. 72), a model of the
British clipper of the same name, built in 1939
by the shipbuilder Gorm Clausen, Marstal, and
donated by citizens in 1943.
A (†)tower clock (fig. 73) from 1885, made by the
tower clock firm Bertram Larsen, Copenhagen,
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stands on the top floor of the tower. A clock face
from the same time is bricked into the west wall
of the tower.
The church has two bells. The oldest (fig. 74)
is presumably from the first quarter of the 1400s,
cast by “Pether”, and has an impression of the
bell-founder’s seal and, on the body, the characteristic rosette of the bell founder. The second
(fig. 75) was cast in 1747 by Dietrich Strahlborn
in Lübeck. Both bells were transferred from the
old church.
Sepulchral monuments. The church has one sepulchral tablet (fig. 76) and four tombstones (figs. 7880), all of which come from the old church. A
further *tombstone (fig. 81) is privately owned.
There is also a memorial tablet (fig. 77) commemorating seamen shipwrecked during World War II.
Beneath the chancel floor there was a †masonry
tomb, while the many interments mentioned in
the church accounts were concentrated in the
central aisle and the two north-south transept
aisles. At the beginning of the 1800s collapsed
graves were repeatedly filled in, and in 1884 all
tombstones were removed from the church except one, which lay as a flagstone in front of the
entrance door.
THE OLD †CHURCH
Building. The church, which was demolished in
1756, must at its core have been a Romanesque
fieldstone building of relatively modest size. But
of this only a tympanum of granite (fig. 84) has
been preserved, as well as a *corbel (figs. 85-87),
which may be from the same door. On the tympanum a Maltese cross on a pole has been carved.
The ornamented corbel is full on the two free
sides of various patterns and figures, also including a Maltese cross.The use of a processional cross
on both tympanum and corbel suggests that they
were carved by the same master stone-carver,
who may also have made the Romanesque font
(fig. 36). In 1631 the eastern part of the church
was rebuilt and the building was lengthened by
the master builder Valentin Kramer, Sønderborg.
At the same time a chapel that had been on one
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long side was demolished. A small tower in the
west, built around 1600, where the bells hung,
was terminated by a lantern spire.
The outline of the church is drawn on a cadastral map of 1734; beyond this the church is
mainly known from accounts that have been preserved from the end of the 1500s, as well as from
the contract with Valentin Kramer. The finances
of the church were in general poor, since the
town lacked tithe revenues, and the rural parishes
of the island repeatedly had to come to its aid.
Prior to the demolition in 1756 it was said of the
dilapidated church that it had been built ‘badly’
from the beginning.
Furnishings. The oldest known item of furnishing is the Romanesque font. In the Late Middle Ages the church had a †winged altarpiece with
apostle figures, and at least one bell, which must
have hung in a bell frame in the †churchyard.
After the widening of the building and the moving of the chancel in 1631 the church interior
was refurnished. In 1632 the church was given
an †organ, and in 1634 Duke Philip donated the
preserved pulpit, which was presumably set up to
the east at the south wall of the nave. Probably at
the same time a †family gallery was set up for the
Duke on the north wall opposite, and two †family
pews at the front of the nave may have been set
up at this time. In 1682 a †gallery was built at the
north wall. An †altar rail and a †chancel screen are
mentioned in the 1690s.
Description. In the following the most important
furnishings are described in the same order as in
the Danish text and with references to the figures
in brackets.
An †antependium of red velvet with gold braiding and galloons was supplied in 1725 by Friede
rich Hesekier, Copenhagen, along with a chasuble (cf. above). The cloth was transferred to the
present church.
The †altarpiece was by all indications a Late
Medieval three-winged cabinet altarpiece with
movable side wings, in which were carved figures of the twelve apostles. The altarpiece must
have been scrapped or sold in connection with
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the demolition of the church; the apostle figures
were however transferred to the present church.
Also transferred to the present church were a
†Communion set made in 1724/25 by the goldsmith Isak Olufsen Lund, Odense, a †wafer box,
mentioned in 1692, a chalice for the sick from c.
1717/18 (fig. 28), an †altar jug, mentioned in
1755, and a set of †altar candlesticks of brass described as new in 1692.
A †chasuble of crimson velvet with en embroidered cross on the back and the date “1634” may
have been donated by Duke Philip.
The Romanesque font (fig. 36), like the pulpit
from 1634 (fig. 39) was transferred to the present
church.
The †pews were set up in two rows down through
the nave. Two †family pews placed at the front in
the northern row were probably set up around
1634, while two †confessionals stood in the chancel.
The church had two †poor boxes. A collection
purse from 1696 (fig. 55) was transferred to the
present church.
A †gallery on the north wall was built in 1682,
while a †family gallery was probably set up around
1634 in the east on the same wall.
The †organ was built in 1632 by Johan Heide,
Flensburg, and placed in a contemporary †organ
loft in the west. The organ was transferred to the
present church.
A †list of incumbents, mentioned in 1755, had
paintings of the seven first Lutheran pastors of

the church, shown ‘in full posture’ and with
names and years of death.
A painting of the Entombment of Christ (fig.
66), donated in 1734 by Otto Hywadt, was transferred to the present church.
Among the chandeliers was a nine-branched
example (fig. 67), earliest mentioned in 1692,
which was transferred to the present church, and
a small †chandelier, donated in 1696 by Werner
Gummesen. A †candle bracket on the pulpit was
transferred to the present church.
A †church ship is mentioned in 1698/99.
The †tower clock, earliest mentioned in 1675,
was transferred to the present church along with
a †clock face from 1724 and the church’s two bells
(figs. 74-75).
Sepulchral monuments.A sepulchral tablet (fig. 76) was
transferred to the present church. There are also
six tombstones, three of which have been installed
in the porch (figs. 78-80), one lies as a flagstone
in front of the entrance door, *one is privately
owned (fig. 81), and a last *one is bricked into
the wall between the vicarage and the churchyard (fig. 88). They must all originally have been
in the floor of the church. †Masonry tombs are
not mentioned directly in the church accounts,
which do however mention many interments.
Before the demolition of the church the bones
from the burials were collected in 1755 and buried in a grave in the †churchyard.
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Fig. 1. Kirkegården set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The cemetery seen from the south east.
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Kirkegården vest for købstadens gamle kerne er
anlagt 1806-07 som en udenbys begravelsesplads
til afløsning af den tidligere †kirkegård omkring
kirken (s. 1533). Den blev anlagt på åben mark,
men i løbet af 1900-tallet har bebyggelsen bredt
sig, og i dag omgives kirkegården af Statene i nord
og Vråvejen i syd. Kirkegården er udvidet 18181
og formentlig igen 1858.2 Siden har den udgjort
en uregelmæssig firkant med den korteste side i
syd (fig. 2). Disponeringen og gravstedernes nuværende indretning skyldes i hovedsagen en regulering ved havearkitekt Johannes Tholle 1939
(se ndf.).
Hegnene består af avnbøgehække, der har afløst
høje hække af tjørn. På indersiden løber en gruset gang, hvorefter der følger en randbeplantning
af store fuldkronede lindetræer.3 Fra kirkegårdens

hjørner udgår svagt slyngede gange, der mødes i
midten omkring en rondel dannet af otte lindetræer. De omgiver et dobbeltmonument (nr. 16ab) fra 1848 over to druknede, kongelige embedsmænd. Af øvrige træer bemærkes to store ege i
det sydøstre hjørne samt to atlascedre.
Hovedindgangen er i nordøst for enden af en
gammel lindeallé, der langs Sluttergyden oprindelig har forbundet byen og kirkegården, men
som i nyeste tid er overskåret af den nyanlagte
Vestre Allé. Indgangen er en køreport fra 18724
med sandstensafdækkede, murede og hvidtede
piller, som lukkes af smedejernsgitre endende i
små ‘treforke’. Der er nyere indgange med fløje
af jerngitre i de øvrige tre hjørner.
Kancelliets påbud om udflytning af købstædernes kirkegårde udstedtes 22. febr. 1805, og allerede
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1806 betaltes for opmåling af arealet til en ny kirkegård og for indhegning, planering og beplantning.1 Nogle borgere protesterede mod anlæggelsen af en ‘assistenskirkegård’ i bymarken, men
klagen blev afvist af biskoppen. Samme efterår var
området blevet indgrøftet, og ‘byens ungdom’ blev
forbudt at løbe og springe på diget, ligesom der
var forbud mod at anbringe møddinger med videre ved vejen ud til kirkegården.5 I foråret 1807
udliciterede man arbejdet med en †indgangsport:
Den skulle have murede piller, og tremmefløjene
af træ skulle tilsammen udgøre ‘en nedhængende,
oval halvbue’.5 Datoen for indvielsen kendes ikke,

men 13. juni 1809 noteres det, at amtsforvalter
Hennings frue var blevet begravet på ‘den nye udvidede kirkegård’.1
1810 fremgår det af udkastet til et kirkegårdsreglement, at den nye kirkegård ved to krydsende
rækker af træer var delt i fire afsnit (eller ‘kvarterer’, jf. fig. 2), hvoraf nr. 1 skulle tages i brug først.
Hver ‘grav’ (gravsted) skulle mindst udgøre 5×4
alen (ca. 3×2,5 m).5 Allerede 1818 fik byen tilladelse til at udvide kirkegården. Forinden havde
en lodsejer, Rasmus Jepsen, tilbudt et areal vest
for kirkegården til en angivet pris samt retten til
et familiegravsted på det nye jordstykke.5 1829

Fig. 2. Kort over kirkegården, målt og tegnet af Lars Faartoft 2015. 1:1.000. I
kirkens arkiv. – Map of cemetery.
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Fig. 3. Hovedindgang fra 1872 set fra lindealléen (s. 1627). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Main entrance from 1872 seen from the avenue of limes.

betaltes for hugningen af ‘nummersten’ til gravene6 og igen 1851 for 50 fliser til nummersten.7
Med træer og klippede tjørnehække antog
stedet med tiden karakter af en lille park. Alléen
mellem byen og kirkegården blev 1814 beplantet
med 140 lindetræer,1 og 1826 indkøbtes sammen
med Rise Kirke i alt 320 sølvpopler.6 1819 var

kirkegården blevet ‘forskønnet’ bl.a. ved opsætning af otte blåmalede bænke.1 Endnu en bænk
blev 1828 opstillet på ‘forhøjningen’ inden for
porten,6 vel sagtens en lille kunstig udsigtshøj,
hvorfra man kunne betragte byen og havet. – J.
R. Hübertz fortæller 1834, at byen ikke havde en
ligvogn, men at ligene blev båret til graven. Lig-
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bærerne var de ‘anseeligste’ borgere, man kunne
formå til at påtage sig denne opgave, naturligvis afhængigt af den ‘stilling i livet’, som afdøde
havde haft.8
Kirkegårdens nuværende udseende (2016) med
rationelt placerede gravsteder og brede, fremkommelige gange skyldes som nævnt hovedsagelig
den regulering 1939, der blev foretaget af havearkitekt Johannes Tholle.9 I hans øjne havde stedet da
udviklet sig til en noget vildtvoksende kirkegård,
upraktisk og uordentlig: Mellem de mange gravstedsrækker var gangene kun 50-60 cm brede, og
de førte ikke ud til hovedgangen; her skulle man
forinden passere en græsrabat. Tilmed gik gangene ud og ind, alt efter hvordan gravstedsbrugerne
selv havde placeret deres gravsteder. Der måtte
indrettes gange af passende bredde og gravstederne rykkes sammen to og to.10
Støbejernsgitre (jf. fig. 4, 22 og 24-25). På kirkegården er bevaret 16 gravgitre, heraf et enkelt af

galvaniseret stål. De fleste synes opstillet i sidste
halvdel af 1800-tallet, nogle er ældre og andre fra
begyndelsen af 1900-tallet.Ved reguleringen 1939
var der ifølge Johannes Tholle allerede vedtaget
et forbud mod brugen af disse ‘gitterværker’, der
– som kirkegården da var indrettet – generede adgangsforholdene og fordyrede begravelserne, fordi
gitrene måtte tages ned i forbindelse med jordfæstelse. I stedet ønskede han at fremme hækplantningen. Dog ville det være værdifuldt, om man
bevarede nogle af de tilbageværende ‘gelændre og
gitre’, der var vidnesbyrd om gammel kultur og
af egnshistorisk interesse. De ældste foreslog han
bevaret på deres oprindelige sted, navnlig gitret og
gravmælet (nr. 1) for Frederikke Faber, †1814.
En lille kirkegårdsbygning, formentlig fra o. 1939,
i kirkegårdens nordvestre hjørne, rummer kontor for graveren, redskabsrum og toilet. Den lave
bygning, med korte sidefløje, er hvidtet og har
helvalmet, teglhængt tag.

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1814, over Frederikke Faber (†1814) (s. 1631). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Churchyard monument no. 1, c. 1814, to Frederikke Faber (†1814).
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f. Sva[rer], *1762, †22. nov. 1840. Efter personalia
et hædrende vers:
»Herrens Fred om Eders Hvilesteder,
Elskede! Som slumrer i Dødens Blund,
Kjærligen vor Sjæl skal mindes Eder
Mindes tro til Livets Afskedstund.
Men vor Graad skal ikke Graven væde,
Thi I vandt, vi Andre tabte kun,
Ei vor Sorg skal mørkne Eders Glæde:
Slumre derfor sødt i Fredens Lund.«

Tavle af hvidt marmor, 88×54 cm; stenen er
brækket i to dele og et trekantet stykke af højre
side mangler. Indskriften, med fordybet skriveskrift, er anbragt på et skriftfelt med retkantede
hjørneindsnit på stenens nedre del. Derover er en
relieffremstilling af et søjlebåret gravkapel med
segmentgavl, hvorpå med reliefversaler er anført
ordene: »Troe kierlighed haab«. Mellem søjlerne
er draperier og i midten hænger en olielampe.
På et perspektivisk tegnet flisegulv står to guirlandesmykkede kister med profileret låg, anbragt
på lave bukke. Under relieffet er indskrift med
fordybede versaler: »I fred vil vi gaae til hvile
og sove; du Herre lader os boe tryggelig«. I Ærø
Museum (inv.nr. 0000x0169).
Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. *2, o. 1818, over
Hans Jensen Stryn (†1818) og hustru Anna Cathrine
(†1840) (s. 1631). I Ærø Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. *2, c. 1818, to
Hans Jensen Stryn (†1818) and his wife Anna Cathrine
(†1840 ).

KIRKEGÅRDSMONUMENTER
1) (Fig. 4), o. 1814, over Frederikke Faber, f. Jørgensen, *1772, †1814.
Grotte af grå kunststen med tavle og kors af
hvidt marmor, 105×60 cm. Indskrift med fordybede versaler. Grotten og den tilhørende sokkel
har dekoration af vedbend. I forsiden er indfældet
en fladbuet tavle med indskrift, og monumentet
krones af et nedfældet, latinsk kors. Gravstedet
midt på kirkegården indhegnes af et formentlig
samtidigt gitter af sortmalet støbejern i nygotisk
stil.
*2) (Fig. 5), o. 1818, over Hans Jensen Stryn,
*1754, †22. maj 1818, og hustru Anna Cathrine,

Fig. 6. Kirkegårdsmonument nr. *3, o. 1819, over Anna
Cathrina Brandt (†1819) (s. 1632). I Ærø Museum.
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument
no. *3, c. 1819, to Anna Cathrina Brandt (†1819).
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Fig. 7. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1822, over Joachime Ludovica Møller (†1822) (s. 1632). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 4, c. 1822,
to Joachime Ludovica Møller (†1822).

*3) (Fig. 6), o. 1819, over Anna Cathrina Brandt,
*1736, †1819. Endvidere gravstedets nummer:
»No 24«.
Højoval tavle af grå kunststen, 45×40 cm. Indskriften med fordybet skriveskrift er anbragt på
et buet bånd, der deler stenen i et øvre og et
nedre felt, som begge er udsmykket med symbolske billeder, såkaldte emblemer. I det øvre felt ses
øverst en skybræmme med en rombeformet glorie hvorpå Jahves navn med fordybede, hebraiske
bogstaver, omgivet af en blomsterlignende roset.
I højre side er en skyhånd, der holder et brændende hjerte, og i venstre hjørne ses strålerne fra
en nedgående sol. I det nedre felt hænger en olielampe med to brændende væger. I Ærø Museum
(inv.nr. 0000x1626).
4) (Fig. 7), o. 1822, over Ioachime ( Joachime)
Ludovica Møller, *24. aug. 1764, †18. marts 1822.
Liggesten af rødlig sandsten med tavle og hjørneornamenter af hvidt marmor, 79×59 cm; tav-

len er ituslået. Indskrift med fordybede versaler
(personalia) og skriveskrift (mindeord). Stenen,
med profileret kant, har indfældet, oval tavle med
indskrift samt tilsvarende runde ‘knapper’ i hjørnerne. På kirkegårdens sydøstlige del.
*5) (Fig. 8), o. 1825, over Kield (Kjeld) Nielsen,
*11. sept. 1744, †23. april 1825.
Tavle af grå sandsten, 45×37 cm. Indskriften,
med fordybet kursiv, er anbragt i en cirkulær medaljon på stenens midte, indrammet af ranker af
vedbend. I de øvre hjørner er ottetakkede reliefstjerner og nederst et rektangulært felt med indskrift med fordybet skriveskrift: »Barnlig Kjærlighed satte dette Minde. I Qu(arter) No 158«. I
Ærø Museum (inv.nr. 0000x1630).
6) (Fig. 9), o. 1827, over Anna Kock, f. Groth,
*27. okt. 1797, †2. nov. 1827, og Marie Dorthea
Kock, *22. dec. 1823, †11. maj 1865.
Grotte af grå kunststen med tavle og kors af
hvidt marmor, 104×56 cm; korset er afbrækket.
Indskrift med fordybet antikva. Grotten og den
tilhørende sokkel har dekoration af vedbend. I
forsiden er indfældet en fladbuet tavle med ind-

Fig. 8. Kirkegårdsmonument nr. *5, o. 1825, over
Kjeld Nielsen (†1825) (s. 1632). I Ærø Museum. Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. *5,
c. 1825, to Kjeld Nielsen (†1825).
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9) (Fig. 12), o. 1835, over »den værdige olding« Christian August Møller, justitsråd og fysikus, *18. jan. 1759 i Huslar, †21. aug. 1835 i
København, »han var levende som læge på Ærøe
i den lange række af 44 aar«. Under personalia er
mindeord: »Fred med dit Støv du Gode/ Du var
afholdt/ Du bliver savnet/ og velsignet«.
Liggesten af rødlig sandsten med tavle og hjørneornamenter af hvidt marmor, 79×59 cm, svarende til nr. 4.
10) (Fig. 13), o. 1840, »Minde om Jomfrue«
Else Maria Kock, *23. aug. 1802, †27. juni 1840.
Efter personalia et vers:
»Som en Frelser vinker Døden
Dig til Gravens stille Fred
Thi paa Mørket følger Morgenrøden
Til en salig Evighed
Jorden gav dig Sygdom, Sorg og Møie
Varig Glæde boe kun i det Høie.«

Tavle af hvidt marmor, 72×43 cm, indskrift med
fordybet skriveskrift. Over indskriften er et forsænket, firkantet felt med relief af en svævende
engel med foldede hænder. Under indskriften
Fig. 9. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1827, over Anna
Kock (†1827) og Marie Dorthea Kock (†1865) (s.
1632). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument nr. 6, c. 1827, to Anna Kock (†1827) and Marie
Dorthea Kock (†1865).

skrift, og over den er spor af et indfældet †ornament i form af et håndtryk. Monumentet krones af et latinsk kors med en fordybet, ottetakket
stjerne i korsskæringen, nedfældet i en krans af
egeløv. I kirkegårdens sydøsthjørne.
7) (Fig. 10), o. 1828, over Birthe Sophie Brandt,
†1828, 66 år gammel.
Oval tavle af rødlig sandsten, ca. 50×38 cm.
Indskrift med fordybet skriveskrift, derunder er
det oprindelige gravsteds placering anført: »1
Qu(arter) No 247«. I lapidarium i kirkegårdens
sydvesthjørne.
8) (Fig. 11), o. 1828, over Phillip M. Kock, †24.
nov. 1828, 27 år gammel.
Tavle af grå sandsten, 45×45 cm, indskrift med
fordybet skriveskrift hvorunder det oprindelige
gravstedsnummer: »1 No 266«. I lapidarium i
sydvesthjørnet.

Fig. 10. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1828, over
Birthe Sophie Brandt (†1828) (s. 1633). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 7, c. 1828,
to Birthe Sophie Brandt (†1828).
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rundbuet tavle hvorpå indskrift. Opsat ved hækken langs kirkegårdens nordside.
*13) (Fig. 16), o. 1845, over Jobst Gottfr(ied)
Røhling, *4. juni 1779 i Rendsborg, †11. marts
1845. Efter personalia et hædrende vers:
»Tro du har virket for Dine, og gavnet
Dem Alle med elskende Sind;
Begrædt og smertelig savnet
Gik du til det Evige ind
Men hvad end Døden har skildt for en Tid,
Forener den atter engang, saa blid!«

Fig. 11. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1828, over Phillip M. Kock (†1828) (s. 1633). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Churchyard monument no. 8, c. 1828, to Philip M.
Kock (†1828).

er gravstedets beliggenhed anført: »II Qv(ar)t(e)r
No 241«. Nu i lapidarium i sydvesthjørnet.
11) (Fig. 14), o. 1841, over Claus Philip Goldmann, skomagermester, *12. april 1781, †18. okt.
1841. Efter personalia to rimede linjer: »O venlige Grav! i din Skygge boer Fred,/ Din tause
Indvaaner af Sorger ei veed«.
Tavle af hvidt marmor, revnet over øverste
venstre hjørne, 55×47 cm, indskrift med fordybet skriveskrift. Under indskriften er gravstedets
nummer anført: »2 Qv(ar)t(er) No 262«. Øverst
er et forsænket, firkantet felt med relief af valmuekapsler, nederst en niche med relief af en
larve, en puppe og en sommerfugl (fig. 32). I lapidarium i kirkegårdens sydvestlige hjørne.
12) (Fig. 15), o. 1841, over Niels Jensen Schytt,
*13. juni 1773, †13. nov. 1841, og Christine
Schytt, f. Petersen, *27. nov. 1790, †29. jan. 1870.
Stele af grå kunststen med tavle og kors af hvidt
marmor, 154×52 cm. Indskrift med fordybede
versaler. Stelen, der hviler på et højt postament
med skråkant, har trappegavlsafslutning og krones
af et ottekantet kors. I forsiden er indfældet en

Tavle af hvidt marmor, 58×43 cm. Indskrift med
fordybet skriveskrift. Over indskriften er et forsænket, rektangulært felt med en tværoval medaljon med relief af et håndtryk, flankeret af palmekviste (tv.) og laurbærgrene. I Ærø Museum (inv.
nr. 0000x1624).
14) (Fig. 17), o. 1846, over Ane Dorthea Lovise
Errboe, f. Rasmussen, *23. april 1820, †13. dec.
1846.

Fig. 12. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1835, over
justitsråd og læge Christian August Møller (†1835)
(s. 1633). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard
monument no. 9, c. 1835, to Counsellor and doctor Christian August Møller (†1835).
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lem Søby og Mommark på Als.13 a) Conrad Elias
Oehl, kaptajn og toldinspektør i Flensborg, ridder af Dannebrog, *5. nov. 1791, †4. juli 1848; efter indskriften et mindevers: »Paa Ærens Bud/ Til
Kongen Du drog/ Paa Herrens Bud/ Dig Graven
modtog/ Hustrue og Børn begræde Dit Tab/
Men finde Trøst i Dit Minde«. b) Gert Steenstrup, overtoldinspektør i hertugdømmet Slesvig,
justitsråd, ridder af Dannebrog, *24. jan. 1799, †4.
juli 1848; efter indskriften mindeord: »Han var
blid af Hjertet og en øm Fader, i Liv og Død
Konge, Fædreland og sin Pligt med Ære tro«.
Tagformet sokkel af grå kunststen med to indfældede tavler af hvidt marmor; hver tavle måler 72×48 cm. Indskrifterne står med fordybet
skriveskrift, de afdødes navne dog med fraktur.
Monumentet er opstillet på den cirkulære plads
kantet af lindetræer midt på kirkegården (jf. s.
1627 og fig. 2).
17) (Fig. 21), o. 1849, over H. O. Hinrichsen,
købmand, *21. dec. 1770, †12. maj 1849, og hustru Magdelene O. Hinrichsen, f. Klestrup, *8.
sept. 1779, †20. juni 1827, samt svigerdatter F. I.

Fig. 13. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1840, over Else
Maria Kock (†1840) (s. 1633). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard mnument no. 10, c. 1840, to Else
Maria Kock (†1840 ).

Kors af sortmalet støbejern, 122×81 cm; malingen er delvis afskallet.11 Indskrift med relieffraktur.
Korsenderne er udformet som palmetter og tilsvarende ornamenter udgår fra korsskæringen. På
bagsiden et håndtryk. På kirkegårdens østlige del.
15) (Fig. 18), o. 1847, over Samuel Johannes
Carstens, assessor, aktuar og branddirektør på
Ærø, *4. aug. 1814, †9. marts 1847.
Kors af sortmalet støbejern, 126×77 cm, indskrift med relieffraktur.12 Nederst på korsstammen er relief af Dødens genius: En stående barneengel med en nedadvendt fakkel i hånden, der
med albuen støtter sig mod en urne. På bagsiden
af korset er indskrift: »Fred med dit Støv, du adle(!) Yngling«. På kirkegårdens østlige del.
16a-b) (Fig. 19-20), 1848, dobbeltmonument
over to druknede ved en kæntringsulykke mel-

Fig. 14. Kirkegårdsmonument nr. 11, o. 1841, over skomagermester Claus Philip Goldmann (†1841) (s. 1634).
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument
no. 11, c. 1841, to master shoemaker Claus Philip Goldmann (†1841).
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A. Caroline Hinrichsen, f. Lange, *26. april 1805,
†3. marts 1849.
Grotte af grå kunststen med tavle og kors af
hvidt marmor, 127×72 cm; den øverste del af
korset er afbrækket. Indskrift med fordybede versaler. Grotten har relief af vedbend. I forsiden er
der indfældet en fladbuet tavle med indskrift, og
foroven er der nedfældet et kors med trepasender.
Opsat ved hækken langs kirkegårdens nordside.
18) (Fig. 22), o. 1849, over Niels H. Brandt,
skipper, *25. okt. 1779, †6. okt. 1849, og hustru
Anna C. Brandt, f. Stryn, *16. sept. 1785, †10.
april 1872.
Stele af grå kunststen med tavle og kors af hvidt
marmor, 170×65 cm, svarende til nr. 12. Gravstedet på kirkegårdens sydlige del indhegnes af et
samtidigt gitter af støbejern med spor af sort maling.

Fig. 16. Kirkegårdsmonument nr. *13, o. 1845, over
Jobst Gottfried Røhling (†1845) (s. 1634). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no.
*13, c. 1845, to Jobst Gottfried Røhling (†1845).

Fig. 15. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1841, over
Niels Jensen Schytt (†1841) og hustru Christine
Schytt (†1870) (s. 1634). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Churchyard monument no. 12, c. 1841, to Niels Jensen
Schytt (†1841) and his wife Christine Schytt (†1870).

19) (Fig. 23), o. 1853, over Bolette Sophie
Thærøe, f. Kock, *13. okt. 1817, †28. april 1853.
Efter personalia en hædrende indskrift.
Grotte af grå kunststen med tavle og kors af
hvidt marmor, 74×66 cm. Indskrift med fordybede versaler. Grotten er udsmykket med vedbend i relief. I dens forside er der indfældet en
fladbuet tavle med indskrift, og den krones af et
nedfældet kors med trepasender og indskrift med
fordybede versaler: »Sov sødt«. Opsat ved hækken
langs kirkegårdens nordside.
20) (Fig. 24), o. 1857, over Peter Bogislaus Carstens, etatsråd, ridder af Dannebrog, forhenværende landfoged på Ærø, *8. jan. 1773, †30. marts
1857, og hustru Margrethe Dorothea Carstens, f.
Tilemann, *30. maj 1773, †10. jan. 1831.
Cippus af grå kunststen med tavle og urne af
hvidt marmor samt medaljon af biskuit (sekundær), 170×55 cm. Indskrift med fordybede, sortmalede versaler. Monumentet, der hviler på en
sokkel med hulkelprofil, afsluttes foroven af en
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Fig. 17-18. Kirkegårdsmonumenter. 17. Nr. 14, o. 1846, over Ane Dorthea Lovise Errboe (†1846) (s. 1634). 18. Nr.
15, o. 1847, over assessor, aktuar, branddirektør på Ærø Samuel Johannes Carstens (†1847) (s. 1635). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Churchyard monuments. 17. No. 14, c. 1846, to Ane Dorthea Lovise Errboe (†1846). 18. No. 15, c.
1847, to magistrate, actuary and fire chief on Ærø Samuel Johannes Carstens (†1847).

Fig. 19-20. Kirkegårdsmonumenter. 19. Nr. 16a, 1848, over kaptajn og toldinspektør i Flensborg Conrad Elias Oehl
(†1848) (s. 1635). 20. Nr. 16b, 1848, over overtoldinspektør i hertugdømmet Slesvig, justitsråd Gert Steenstrup
(†1848) (s. 1635). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monuments. 19. No. 16a, 1848, to Captain and customs
inspector in Flensburg, Conrad Elias Oehl (†1848 ). 20. No. 16b, 1848, to chief customs inspector in the Duchy of Schleswig,
Counsellor Gert Steenstrup (†1848 ).

Danmarks Kirker, Svendborg

103

1638

ÆRØSKØBING

Fig. 21. Kirkegårdsmonument nr. 17, o. 1849, over
købmand H. O. Hinrichsen (†1849) og hustru Magdelene O. Hinrichsen (†1827) samt svigerdatter F. I. A.
Caroline Hinrichsen (†1849) (s. 1635). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 17, c. 1849,
to the grocer H. O. Hinrichsen (†1849) and his wife Magdelene O. Hinrichsen (†1827) and their daughter-in-law F.
I. A. Caroline Hinrichsen (†1849).

trekantgavl med akroterier og krones af en urne. I
forsiden er en indfældet, rektangulær tavle hvorpå
indskrift, og derover en medaljon med motivet Juleglæde i himlen efter Thorvaldsen.14 Gravstedet, på
kirkegårdens nordøstlige del, indhegnes af et samtidigt gitter af sortmalet støbejern i nygotisk stil.
21) (Fig. 25), o. 1857, over Jens Claussen Klestrup, *11. juli 1776, †2. juni 1857, og hustru
Anne Margrethe Klestrup, f. Dencker, *28. aug.
1778, †24. jan. 1863.
Stele af grå kunststen med tavle af hvidt marmor, 176×66 cm. Indskrift med fordybede versaler. Stelen er udformet som en spidsbueportal,
kronet af en trappegavl med reliefudsmykning af
fligede blade, der i siderne hviler på små kug-

Fig. 22. Kirkegårdsmonument nr. 18, o. 1849, over skipper Niels H. Brandt (†1849)
og hustru Anna C. Brandt (†1872) (s. 1636). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 18, c. 1849, to ship’s captain Niels H. Brandt (†1849) and his wife Anna
C. Brandt (†1872).
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lekonsoller. I forsiden er indfældet en spidsbuet
tavle med indskrift; øverst er spor efter en †topprydelse. Gravstedet i kirkegårdens nordøsthjørne indhegnes af et gitter af sortmalet støbejern.
22) (Fig. 26), o. 1864, over Charlotte F. M. C.
Rasmussen, f. Grove, †2. okt. 1864, 51 år gammel.
Kors af sortmalet støbejern, 88×62 cm, indskrift med reliefversaler.15 Korset har profileret
kant, øverst på korsstammen er relief af en sommerfugl. Afdødes navn er anbragt på tværarmens
forside, dødsdatoen på bagsiden. På kirkegårdens
østlige del.
23) (Fig. 27), o. 1866, over Jens Madsen Bødker,
†20. dec. 1866, 76 år gammel, og hustru Christiane
Petronelle, f. Jensen, †15. febr. 1859, 64 år gammel.
Kors af sortmalet støbejern, 110×72 cm, indskrift med reliefversaler.16 Korsenderne er udformet som tredobbelte liljer omkring en roset
med fire spidstungede blade. Fra korsskæringen
udgår små liljer, og tilsvarende ornamenter findes
ved korsfoden. På bagsiden af korset er et håndtryk og derunder versalindskrift: »Fred med eders
støv«. Opstillet i kirkegårdens nordøstlige hjørne.

1639

Fig. 23. Kirkegårdsmonument nr. 19, o. 1853, over
Bolette Sophie Thærøe (†1853) (s. 1636). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Churchyard monument no. 19, c. 1853,
to Bolette Sophie Thærøe (†1853).

Fig. 24. Kirkegårdsmonument nr. 20, o. 1857, over etatsråd, forhenværende landfoged Peter Bogislaus
Carstens (†1857) og hustru Margrethe Dorothea Carstens (†1831) (s. 1636). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Churchyard monument no. 20, c. 1857, to Counsellor of State, former rural bailiff Peter Bogislaus
Carstens (†1857 ) and his wife Margrethe Dorothea Carstens (†1831).
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Fig. 25. Kirkegårdsmonument nr. 21, o. 1857, over Jens Claussen Klestrup (†1857)
og hustru Anne Margrethe Klestrup (†1863) (s. 1638). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Churchyard monument no. 21, c. 1857, to Jens Claussen Klestrup (†1857) and his wife
Anne Margrethe Klestrup (†1863).

Fig. 26-27. Kirkegårdsmonumenter. 26. Nr. 22, o. 1864, over Charlotte F. M. C. Rasmussen (†1864) (s. 1639). 27.
Nr. 23, o. 1866, over Jens Madsen Bødker (†1866) og hustru Christiane Petronelle (†1859) (s. 1639). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Churchyard monuments. 26. No. 22, c. 1864, to Charlotte F. M. C. Rasmussen (†1864). 27. No. 23, c.
1866, to Jens Madsen Bødker (†1866) and his wife Christiane Petronelle (†1859).
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Fig. 28. Kirkegårdsmonument nr. 24, o. 1872, over
apoteker Christian Ludvig Rasmussen (†1872) og
hustru Helene (s. 1641). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Churchyard monument no. 24, c. 1872, to pharmacist
Christian Ludvig Rasmussen (†1872) and his wife Helene.

24) (Fig. 28), o. 1872, over [Christian Ludvig
Rasmussen, apoteker (†1872), og hustru Helene, f.
Christensen]. Efter personalia en religiøs sentens.
Opslået bog af støbejern med spor af sort maling, 40×49 cm, med huller til fastgørelse i de
nedre hjørner.17 Indskriften, der var anført med
hvid fraktur (personalia) og skriveskrift, er helt
udvisket. På kirkegårdens østlige del.
25) (Fig. 29), o. 1880, over Christian Rigelsen,
*11. aug. 1812, †16. okt. 1880, og hustru Marie
Rigelsen, *26. april 1811, †22. sept. 1897.
Stele af grå kunststen med tavle, rosetter og
bladkrans af hvidt marmor samt medaljon af biskuit, 104×48 cm. Indskrift med fordybede versaler. Stelen, der hviler på et hulkelprofileret postament, har svejfet afslutning foroven, og langs
de forreste kanter er indsnit med nedadvendte,
brændende fakler i relief. I forsiden er der indfældet en indskrifttavle med svejfet overkant,
Fig. 29. Kirkegårdsmonument nr. 25, o. 1880, over
Christian Rigelsen (†1880) og hustru Marie Rigelsen (†1897) (s. 1641). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Churchyard monument no. 25, c. 1880, to Christian
Rigelsen (†1880) and his wife Marie Rigelsen (†1897).
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svarende til stelens, og derover en medaljon med
motiv af Natten efter Thorvaldsen, flankeret af to
rosetter. Øverst er en krans af egeløv med spor
efter en nedfældet topprydelse. I lapidarium i
sydvesthjørnet.
26) ( Jf. fig. 30), o. 1948, over Jacob Jørgensen,
maler, *18. dec. 1879 i Hesbjerg, †12. juni 1948.
Stele af rødlig sandsten, 90×72 cm, efter tegning af Gunnar Hammerich. Indskriften med
fordybede versaler udfylder hele forsiden. Opstillet på kirkegårdens nordvestlige del på fælles
gravsted med nr. 30 (afdødes datter).
27) O. 1958, over Jørgen Svarer, maskinchef,
*9. nov. 1890, †22. aug. 1958, og hustru Petrine
Svarer, f. Kastrup, *25. dec. 1891, †13. okt. 1968
(jf. kirkeskib nr. 2-3, s. 1589).
Stele af poleret, sort granit på tilsvarende postament, 84×68 cm. På stelen er indskrift med fordybede versaler. Over indskriften er et fordybet
kors, på soklen et tilsvarende anker. Opstillet på
kirkegårdens sydvestlige del.

1642

ÆRØSKØBING

Fig. 30. Kirkegårdsmonumenter nr. 26 og 30, o. 1948
og o. 1988, over maler Jacob Jørgensen (†1948) og
hans datter, forfatter Tove Kjærboe (†1988) (s. 1641
og 1642) Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Churchyard
monuments nos. 26 and 30, c. 1948 and c. 1988, to painter Jacob Jørgensen (†1948) and his daughter, author Tove
Kjærboe (†1988).

28) (Fig. 31), o. 1962, over Emma Hammerich,
f. Jochims, *1890 i Eckernførde, †1962, og Gunnar Hammerich (billedhugger), *11. juli 1893 i
København, †1977.

Stele af rødlig sandsten, 80×100 cm, efter tegning af Gunnar Hammerich selv. Indskriften
med fordybede versaler udfylder hele forsiden.
Opstillet på kirkegårdens nordvestlige del.
29) O. 1981, over Paul Christian Seidelin, sognepræst, *30. okt. 1906, †4. april 1981, og Anna
Sophie Seidelin, f. Dreiøe, forfatter, *12. maj
1913, †6. aug. 1998.
Kløvet natursten af sort-hvid granit, 80×100
cm. Forsiden er poleret; indskriften står med fordybet skriveskrift, udfyldt med sort.
30) ( Jf. fig. 30), o. 1988, over Tove Kjærboe, forfatterinde, *17. sept. 1908 i Kerteminde, †3. sept.
1988.
Liggesten af rødlig, poleret granit, 62×72 cm.
Indskriften med fordybede versaler udfylder hele
forsiden. Opstillet på kirkegårdens nordvestlige
del på fælles gravsted med nr. 27.

Fig. 31. Kirkegårdsmonument nr. 28, o. 1962, over Emma Hammerich (†1962) og
billedhugger Gunnar Hammerich (†1977) (s. 1642). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –
Churchyard monument no. 28, c. 1962, to Emma Hammerich (†1962) and sculptor Gunnar
Hammerich (†1977).
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Fig. 32. Larve, puppe og sommerfugl. Detalje af kirkegårdsmonument nr. 11 ( jf. fig. 14), o. 1841 (s. 1634). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Caterpillar, chrysalis and butterfly. Detail of churchyard monument no. 11 (cf. fig. 14), c. 1841.
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ÆRØSKØBING CEMETERY
The cemetery in the western part of the town
was established on open ground in 1806-07 as
a successor to the earlier †churchyard around
the church (p. 1531) It was expanded in 1818
and presumably again in 1858. The main entrance,
a carriage gate from 1872, which is closed by a
wrought iron lattice gate between whitewashed
masonry pillars, is in the north east at the end
of an old avenue of limes. The present grounds
with rationally sited burial plots and broad paths
is mainly due to a regulation by the landscape
architect Johannes Tholle in 1939. A small cem-

etery building with sexton’s facilities in the north
western corner of the cemetery and with a tiled
roof was probably built around 1939.
In the cemetery 16 grave railings of wrought
iron and several older churchyard monuments are
preserved, including a double monument to
two civil servants who drowned in a capsizing
accident in 1848 (nos. 16a-b, figs. 19-20). One
can also mention the stone commemorating the
sculptor Gunnar Hammerich (†1977) (no. 28, fig.
31). A further four *monuments are in the Ærø
Museum (nos. 2-3, 5 and 13, figs. 5-6, 8 and 16).
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Fig. 1. Kirken og den tidligere kirkegård set fra nordøst, fra hjørnet af Kirkestræde og Kongensgade. Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – The church and the former churchyard seen from the north east.

MARSTAL KIRKE
NOTER S. 1726
Historisk indledning. Søfartsbyen Marstal på Ærøs
østkyst var i 15-1600-tallet blot en landsby og
et fiskerleje, hvis indbyggere søgte til Rise Kirke.
Stedet fik egen kirke 1737-38, der betjentes af
en kapellan, og blev 1766 udskilt som et selvstændigt kirkesogn. Landsbyen, eller Bondebyen,
som den også kaldes, blev i løbet af 1700-tallet
overhalet af den umiddelbart syd derfor liggende
flække Marstal (jf. fig. 2), der 1861 fik status af
‘handelsplads’ med egen kommunalbestyrelse og
borgmester.
Fiskeriet, navnlig sildefangsten ud for Lolland,
spillede længe en større rolle end søfarten, men

fra o. 1700 var skibsfart og handel i stadig fremgang. Denne gyldne handelsperiode, der i begyndelsen var baseret på kornhandlen på Østersøen,
fortsatte uafbrudt frem til Englandskrigene 180114; ved krigens udbrud var 149 skibe hjemmehørende i byen.
Den voksende befolkning nødvendiggjorde
1697, at Rise Kirke blev udvidet, og i årene før
Marstal fik egen kirke, rejste sognepræsten hver
fjerde uge dertil for at holde prædiken og betjene
‘unge og gamle’.1 Opførelsen af kirken 1737-38
afspejler byens videre udvikling og den øgede
befolkning. I kirken måtte stolestaderne 1764
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Fig. 2. Kort over Marstal 1873. 1:10.000. Det tonede område svarer til handelspladsen Marstal, der blev autoriseret
med købstadslignende rettigheder 1861. Nord herfor ligger landsbyen Marstal (Bondebyen) omgivet af sine marker.
‘Gudsgaves Jorder’ syd for byen henviser til den 1767 nedlagte hovedgård, der en tid var i de slesvigske hertugers
besiddelse. Efter Trap, 2. udg., 1873. – Map of Marstal, 1873. The shaded area corresponds to the trading place Marstal,
which was granted borough-like rights in 1861. North of this is the village of Marstal (‘the peasant village’) surrounded by its
fields. ‘Gudsgaves Jorder’ (Gudsgave’s land) south of the village refers to the manor house, closed down in 1767, which was in
the possession of the Schleswig Dukes for a period.

suppleres med et stort pulpitur med plads til 120
personer, og 1771 blev der tilbygget en nordre
korsarm, der fra begyndelsen havde et pulpitur.
Marstal oplevede en ny stor sejlskibsperiode fra
midten af 1800-tallet og frem til Første Verdens-

krig, nu med skibe i oversøisk fart. Skibsflåden
nåede i 1890’erne op over 300 fartøjer, og på
havnepladsen udfoldede der sig et livligt skibsbyggeri. Byen led store tab under de to verdenskrige, materielt og i menneskeliv. 53 sømænd

HISTORISK INDLEDNING

omkom 1914-18, og Anden Verdenskrig kostede
ikke mindre end 80 sømænd livet (jf. fig. 8). Ændrede konjunkturer og kravet til nye skibstyper
har herefter medført nedgang, økonomisk og befolkningsmæssigt, idet tilknytningen til søen dog
stadig er bevaret, og byen fortfarende har en navigationsskole (grundlagt 1860).2
Politisk set hørte Marstalområdet fra 1500-tallet til det hertugelige lensgods Gudsgave (Gottesgabe). Det var oprettet af hertug Hans den Yngre
(jf. s. 1527) og kom efter hans død 1633 under
hertugen af Sønderborg. Lenet blev efter vekslende tilhørsforhold 1729 givet tilbage til den
danske konge, hvorefter godset blev bortforpagtet til private ‘pensionærer’ (jf. altersølv, 1742, s.
1680). Kongens overtagelse af Gudsgaves len er
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en af forudsætningerne for opførelsen af Marstal
Kirke 1737-38. Forinden havde den næstsidste
hertug, Christian Carl af Nordborg, 1701-03
brevvekslet med biskoppen i Odense, Thomas
Kingo, og Kancelliet om opførelsen af en kirke
på Gudsgaves område. Men det blev afslået, bl.a.
med den begrundelse, at en ny kirke ville tage
penge fra Rise Kirkes vedligeholdelse.3
Efter Gudsgaves overgang til kongeriget og
Christian VI’s tiltræden søgte indbyggerne i Marstal, Ommel og Kragnæs 5. marts 1736 om tilladelse til at opføre en kirke ved Marstal.4 Ønsket
blev denne gang fremmet af præst og biskop og
blev imødekommet ved en kongelig resolution 2.
november samme år. Ansøgningen (på tysk) blev
begrundet med den stadigt voksende befolkning

Fig. 3. Kort over Marstal 1921. 1:10.000. 5. Kirke. 6. Præstegård. Efter Trap, 4. udg.,
1923. – Map of Marstal, 1921.
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Fig. 4. Kirken og kirkegården set fra vest. Stik af Tom Petersen 1918. I KB. – Church
and churchyard seen from the west.

(450 kommunikanter) og den lange vej til Rise:
Svage og skrøbelige kunne ikke komme i kirke, og besværligt var det også for konfirmander,
dåbsbørn og kirkegangskoner (‘Sechswöchnerinnen’). Den nye kirke skulle ifølge resolutionen
betjenes af en kapellan, og sognepræsten i Rise
skulle kompenseres med en ekstra offerdag.5 Om
byggeriet se s. 1656.
Før kirkens indvielse 1738 meddelte Kancelliet, at den nye kirke ikke skulle have et særligt
navn, ‘efterdi den ligger på landet’.6
Marstal Sogn, der som nævnt 1766 udskiltes af
Rise Sogn, omfattede foruden Marstal handels-

plads og Bondebyen også landsbyerne Ommel og
Kragnæs. I Ommel er 1894 opført en filialkirke
(arkitekt Niels Jacobsen), og mellem Ommel og
Bondebyen er 1896 anlagt en kirkegård som afløser for den gamle kirkegård omkring Marstal
Kirke (jf. s. 1649).7 Marstal Sogn og landsognet
udgør siden 2012 et fælles pastorat sammen med
Ærøs øvrige sogne.
†Klokkespiret blev 1807-14 under Englands
krigene brugt som vagttårn.8
Morgen- og aftenringning. Ved biskop Engelstofts
besøg i sommeren 1865 (15. juli) blev solen ringet op kl. 5, og der blev ringet ‘fyrabend’ kl. 7.9

KIRKENS OMGIVELSER

KIRKENS OMGIVELSER OG
TIDLIGERE KIRKEGÅRD
Kirken ligger på hjørnet af Kongensgade og Kirkestræde, der er sømandsbyens gamle hovedstrøg
ca. 300 m fra havnen. Den er i sin tid bygget
på åben mark vest for handelspladsen og syd for
landsbyen (Bondebyen), men blev som sagt siden
indhentet af den hurtigt voksende søfartsby. På
modstående gadehjørne på vej mod havnen er
et stort skipperhus fra 1803, som er opført i den
gyldne handelsperiode; og også den nuværende
præstegård, fra 1805, lidt syd for kirken, er oprindelig bygget af en skipper.10 Vestover består bebyggelsen overvejende af uprætentiøse småhuse,
de fleste fra 1800-tallet. Kirken er rejst på byens højeste sted, 12,5 m over havet. Herfra falder
terrænet jævnt mod øst ned til Havnegade, som
strækker sig langs kysten, og hvorfra en række
snævre tværgader fører op i byen: Prinsensgade,
Strandstræde og nordligst Kongensgade.
Den tidligere kirkegård (jf. fig. 5). Det indhegnede område omkring kirken og vest for denne
var indtil 1896 sognets kirkegård. Det østre afsnit
blev anlagt samtidig med kirkens opførelse 173738, og siden blev området udvidet mod vest
i flere omgange. Kirkegården blev på grund af
pladsmangel 1896 afløst af den nuværende Mar-
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stal Kirkegård ved Ommelsvejen nord for byen
(i landsognet). Der blev efter udflytningen ikke
anlagt nye gravsteder på den gamle kirkegård,
men indtil 1923 var det endnu tilladt at begrave
ægtefæller og pårørende i ældre gravsteder.
Den gamle kirkegård er i dag et grønt område
med store træer, der næsten indhyller kirken, og
med de mange bevarede monumenter fremtræder den nu som en lille bypark og mindelund
(fig. 6). Området omkring kirken, ca. 50×70 m,
gav tilstrækkelig plads indtil opførelsen af den
nordre korsarm. Herefter blev kirkegården i takt
med den voksende befolkning udvidet frem til
Vestergade 1770, 1817 og 1849; et større areal
mod sydvest kom til 1866 og to mindre jordlodder 1868 og 1871.11 Til gengæld måtte kirken
1875 afgive en strimmel jord mod Kirkestræde i
forbindelse med en regulering af gaden.12
Hegnene er af forskellige materialer og ændret
flere gange. Mod Kongensgade i nord er en teglhængt, delvis hvidtet kampestensmur, mod Kirkestræde i øst et højt støbejernsgitter fra o. 1875,
opsat efter den ovennævnte regulering. Mod syd
afgrænses kirkegården dels af en bygning, og vest
for denne af et stablet kampestensdige. Det store vestre afsnit hegnes mod nord ligeledes af et
stendige, som støder op til baggårde og småhaver
tilhørende husrækken ved Kongensgade. Mod

Fig. 5. Kort over Marstal gamle kirkegård. 1:1.500. Tegnet af Johannes Tholle
1952. Efter Ærøboen 1956. – Map of Old Churchyard, Marstal.
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Fig. 6. Den tidligere kirkegård set fra vest, th. ligkapellet fra 1873 (s. 1652). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The
former churchyard seen from the west. Right: Mortuary chapel from 1873.

Vestergade er der en teglhængt kampestensmur,
den nordre del fra 1800-tallet, den søndre fornyet 1953. Endelig afgrænses det sydvestre afsnit
af stendiger og plankeværker.
Fire indgange leder ind til pladsen omkring kirken, to porte fra Kirkestræde og to fra Kongensgade (jf. fig. 1). De to første indgår som en del
af støbejernsgitteret og lukkes af tilsvarende fløje
med spydspidser. En indgang i nordmuren ud for
korsarmen er etableret 1887,13 efter at der nogle år
forinden var indsat en nordre dør i kirken. Porten
har jerngitterfløje ophængt mellem murede, pyramideafdækkede piller. En køreport vestligere i
samme mur er udvidet 195314 og fører ind til en
gruset parkeringsplads. Den lukkes af træfløje mellem murede piller. Fra Vestergade leder en køreport nordligst i kampestensmuren ind til kirkegården. Også den har jerngitterfløje, der er ophængt i
pyramideafdækkede piller af gule sten fra 1888.13
Regnskaberne omtaler løbende reparationer og
ændringer af †hegn og †indgange. Den ældst beva-

rede strækning er nu formodentlig den teglhængte
mur mod Kongensgade, som må være identisk med
en del af den 39 favne lange ‘stenmur’, der blev opført 1850,15 og som også har omfattet kirkegården
mod Kirkestræde. Andre hegn og diger dannede
grænse mod vest og er flyttet i takt med udvidelserne. Mod Kirkestræde synes der i 1700-tallet at
have været to porte, hvoraf den ene var en muret
†portal (‘porthvælving’), som opførtes 1792 af murermester Simon Rasmussen, Tranderup.16 1768
indkøbtes to †jernriste til at lægge i bunden af ‘begge låger’.16 – På indersiden af den nedbrudte østre
kirkegårdsmur hang i 17-1800-tallet kirkens to
lange †brandstiger. De var dækket af et lille halvtag
af brædder16 og var ifølge inventaret 1824 ophængt
i kæder, så de var ‘under lås og slå’.15
Biskop Engelstoft oplevede i sommeren 1865
kirkegården som meget langstrakt. Den var da
omgivet af mure til gaden og ellers af stendiger og
et plankeværk. Kirkegårdsforstanderen havde nogle år forinden ladet anskaffe ‘smukke jernporte’.9
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Kirkegården lå i de første generationer hen
som en åben landsbykirkegård, hvor beboerne
frit kunne vælge deres gravsteder, der har været
højryggede tuegrave.17 Men med byens vækst
og det nye købstadspræg blev begravelsespladsen opfattet som upassende og uordentlig. Kirkeværgen forlangte 1817, at den holdtes lukket,
så folk ikke brugte den til gennemgang. 1820
ansattes to mænd til at holde opsyn og anvise
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nye gravsteder, og 1824 var der anlagt gange og
plantet træer.8 1842 klagede præsten til biskoppen over Als og Ærø over kirkegårdens forargelige tilstand: Gravene var bevokset med græs og
ukrudt, mange lå ‘indsunkne’, og mange kunne
ikke skelnes fra omgivelserne. Kirkegården blev
brugt som blege- og tørreplads, børnene legede
på den, og undertiden græssede der også får og
lam.18

Fig. 7.Tårnets spir set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Tower spire seen from
the south west.
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Resultatet blev kirkegårdsreglementet af 3. juni
1845,19 ifølge hvilket der skulle oprettes et særligt
forstanderskab bestående af fire medlemmer, som
var valgt af familiefædre og præsten. Kirkegården
skulle planeres og sås til med græs, der skulle afsættes gange og plantes alléer, og udgangene fra
de tilgrænsende huse skulle lukkes. Kirkegården havde sin egen pengekasse, hvis væsentligste
indtægt var en ‘kopskat’, der blev betalt af den
voksne befolkning. Dog var der fri begravelse
for dem, der ikke ønskede eget gravsted.9 Reglementet var gældende til 1923, da menighedsrådet
selv overtog ansvaret for vedligeholdelsen.20
Bygninger på kirkegården. Et ligkapel vestligt på
kirkegården (jf. fig. 6 og 74), opført 1873, benyttes nu ikke længere. Det lille hus er af røde sten,
teglhængt og har gavle med toptinder. Stilen er
nygotisk med spidsbuede åbninger; døren er anbragt i øst. En arbejdstegning til huset, godkendt af
ministeriet, er signeret ‘P. Hansen, Ærøskøbing’.21
Et grundmuret værkstedshus (‘materialhus’) ved
Vestergade, fra 1872,22 er gulkalket og tækket med
tegl.
Ved anlæggelsen af kirkegården ved Ommelsvejen 1896 var den gamle kirkegård fyldt med

gravsteder.11 1918 blev mange gravsteder endnu
passet (jf. fig. 4), men herefter er de fleste sløjfet,
idet et stort antal gravmæler fortsat er bevaret.
Kirkegården blev opmålt og reguleret 1952 af
havearkitekt Johannes Tholle, og der blev da optalt mere end 130 monumenter. Et flertal af disse
er fra sidste halvdel af 1800-tallet (jf. s. 1713 f.),
nogle samlet i et lapidarium i kirkegårdens sydvestre del.
Beplantning. Det parklignende område er 2016
tæt beplantet med store, gamle træer: kastanje,
bøg, hængebøg, birk, ask og lind samt taks. En
tidligere tunnelagtig allé af ahorn, mellem Vestergade og kirken (jf. fig. 4), skygges nu af andre
træer. En nyere formklippet allé af avnbøg fører
fra den sydlige port i Kirkestræde frem til kirken.23
Mindetavle, 1985 (fig. 8). På kirkegården nordvest for tårnet er opsat en »Mindetavle over de
i forbindelse med I og II Verdenskrig omkomne, rejst 1985 af Marstals borgere v(ed) Marstal
Skipperforening«.Tavlen, 1×3 m, er af teaktræ og
dækket af et lille tag af kobber. Indskriften, med
messingbogstaver, opregner navnene på de i alt
144 omkomne.

Fig. 8. Mindetavle, 1985, på kirkegården, over de mange omkomne fra de to verdenskrige (s. 1652). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Memorial tablet, 1985, in the churchyard, to the many fallen in the two world wars.
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Fig. 9. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the south east.

BYGNING
Oversigt. Kirken er opført »1737« (†årstal i jern på vestgavlen) under ledelse af murermester Hans Jensen Trap,
Faaborg. Grundstenen blev nedlagt 11. april 1737, og
kirken blev indviet af biskop Christian Ramus, Odense,
30. juli 1738. Bygningen, der siden 1920 domineres af
et højt tårn i vest, består af et langhus med femsidet
afslutning i øst; hertil slutter sig et lille våbenhus i syd
og en korsarm, fra 1771, i nord. Korsarmen blev opført
af tømrermester Johan Paul Seiffert, Nordborg, mens
tårnet (kaldet Fredstårnet) med kobbertækket spir er
tegnet af arkitekt Niels Jacobsen, Odense. Der er siden
1920 adgang til kirken via tårnrummet, der tjener som
våbenhus. I det indre dækkes rummene af gipsede tøndehvælv af træ, og store tømrede pulpiturer giver interiøret en særlig intimitet. En †tagrytter over kirkens vestende
blev nedtaget 1920. Våbenhuset stod med †valmet tag
indtil 1792, da den nuværende gavl blev muret af Simon
Rasmussen, Tranderup.

Danmarks Kirker, Svendborg

Byggeriet blev støttet af kongen, Christian VI, der gav
tilladelse til kollekter i landets kirker. Bygmesterens tegning, dateret 17. august 1736, var godkendt af Kancelliet.

BYGNINGSBESKRIVELSE
Den hvidtede og teglhængte kirke, der er opført
i en enkel barokstil, har bortset fra den nedtagne †tagrytter bevaret sit udseende fra 1730’erne
(korsarm og tårn behandles s. 1661 og 1666).
Teglstensmurene hviler på en tjæret sokkel af kløvede kampesten, der afsluttes med en skråkant
(fremspring: 5-6 cm) og tiltager i højden østover som følge af det faldende terræn. De gule
mursten, der er brændt i teglværket i Holnis syd
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Fig. 11. Plan og opstalt. 1:300. Tegning med forslag til kirken, signeret af
murermester Hans Jensen Trap, Faaborg, 1736 (s. 1656). I LAFyn. – Plan and
elevation. Drawing with proposal for the church, signed by the master builder Hans
Jensen Trap, Faaborg, 1736.

beskedne, lave hus har efter alt at dømme oprindelig stået med et †valmet tag, sådan som det
er vist på tegningen 1736 (fig. 11). Murermester
Simon Rasmussen, Tranderup, fik 1792 betaling
for at have ‘opmuret gavlen på vognhuset(!) på
ny’;16 og gavltrekanten er da også i et afvigende
formsprog fra selve kirken, prydet med tre fladrundbuede blændinger. Huset får lys gennem to
vinduer i flankemurene, der er indsat 1916, da
man tilmurede to mindre †vinduer i sydsiden, et
på hver side af den retkantede dør; samtidig blev
døren udvidet (arkitekt Niels Jacobsen).12 Indvendig er der i hver side to fladrundbuede nicher

med murede bænke. Rummet dækkes af et gipset
loft. En tømret †trappe i nordvestre hjørne gav
indtil 1920 adgang til kirkens loftsrum og videre
til †tagrytteren. En muret †kalkbænk skulle 1848
forsynes med et låg.18
†Tagrytteren (fig. 13) over kirkens vestende, der
blev taget ned 1920, var en ottekantet tømret
konstruktion, som var afsluttet med et stejlt spir.
Den anseelige rytter hævede sig 11 m over kirkens rygning, med fløjstangen 13,5 m. Konstruktionen hvilede på en ‘bænk’ i gavlspidsens inderside i niveau med tagværkets nedre lag hanebånd.
Klokkerne var ophængt i en lanterne, hvis otte
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fladbuede åbninger var styrket med krydsende
bjælker. Det elegante, spåntækkede og tjærede
spir havde let svejfede sider.
Klokkespiret er vist på Hans Jensen Traps tegning 1736 (fig. 11), mens et tværsnit af tagkonstruktionen (fig. 12) angav, hvordan tømmeret
skulle forankres. Johan Paul Seiffert betaltes 1750
for bly til ‘tårnet’, formentlig til afdækningen af
gulvet under klokkerne, og foretog reparationer
igen 1755.16

le være 40 alen lang og 17 alen bred (dvs. ca.
25,2×10,7 m).26 Vestre gavl skulle ifølge overslaget være ‘lige opstående’, østre gavl ‘lidet udbygget for at have gang og rum bag alteret’. Indvendig skulle der for at spare på mursten og kalk
være ‘mange blændinger’, således som han viste
det på grundtegningen. I stedet for hvælvinger
af sten skulle kirken have et loft af brædder, en
‘trug-hvælving’ (tøndehvælv), sådan som en tegning af ‘spærværket’ viste det (jf. fig. 12). For at

BYGGERIET 1736-38
Planlægningen og opførelsen af kirken er veloplyst, idet der i bispearkivet er bevaret såvel tegninger og overslag som håndværkerkontrakter og
regnskaber.25
Bygmesteren, murermester Hans Jensen Traps
farvelagte tegning med grundplan og opstalt (fig.
11) er dateret ‘Faaborg den 17. august 1736’, og
fra samme dag er også hans overslag. Kirken skul-

Fig. 12. Tværsnit af kirke og tagrytter med forslag til tømmerkonstruktionen 1736, sandsynligvis af tømrermester
Erik Andersen Lillie (s. 1656). 1:150. Tegning i LAFyn. – Cross-section of church and ridge turret with proposal for timber
construction, 1736, probably by the master carpenter Erik Andersen Lillie.
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Fig. 13. Kirken med †tagrytter set fra sydvest før opførelsen af tårnet 1920. Postkort o. 1900 i NM. – Church with
†ridge turret seen from the south west before the erection of the tower in 1920.

holde sammen på kirken skulle der lægges fire
(tværgående) bjælker, der var fastgjort med ankre
i hver ende. Opgangen til klokken skulle ske gennem våbenhuset. Taget skulle efter indbyggernes
ønske lægges med ‘flensborger tagsten’, da det
var billigst; selv foretrak Hans Jensen Trap ‘hulog dæksten’, da de var mere bestandige, men det
ville koste 100 rdlr. mere.
Fra samme dag foreligger ligeledes et overslag
fra tømrermester Erik Andersen Lillie, Faaborg,
hvor det præciseres, at ‘tårnet’ skal tækkes med
spån. Og nogle uger senere, 11. september, fremsendte snedker og billedskærer (»Blomsnider«)
Jørgen Nielsen, Rudkøbing, to nu tabte †tegninger til alter og prædikestol samt et overslag over
dørfløje, stoleværk og lofter.25
Biskop Christian Ramus, Odense, lod tegninger og overslag gå videre til Kancelliet i Køben-

havn med anbefaling af ansøgningen, og kongen
godkendte allerede 2. nov. 1736 opførelsen af kirken. Omkostningerne var beregnet til 2.624 rdlr.,
men marstallerne regnede med at kunne spare
noget ved en nøjere akkord med håndværkerne.
Finansieringen skulle med kongens påbud ske
ved et pålæg af en rigsdaler af samtlige kirker i
Danmark og fyrstendømmerne. Byggematerialerne ville indbyggerne i Marstal selv transportere på ‘deres fartøjer og skibe’.27
Et første byggemøde blev afholdt i Marstal 20.
dec. 1736 under overværelse af fire sognemænd,
der udgjorde en slags byggekomite,28 samt tømrermester Erik Lillie og snedker og billedskærer
Jørgen Nielsen. Byggegrunden blev udpeget, og
håndværkernes aflønning aftalt.
Erik Albertsen og Christian Carl Eschen, der
fungerede som tilsynsmænd og førte regnskabet,
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Fig. 14a. Tværsnit set mod vest og længdesnit set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Niels Jacobsen 1910. Aftryk i
NM. – Cross-section looking west and longitudinal section looking north.
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Fig. 14b. Opstalter af vest- og sydfacade. 1:300. Målt og tegnet af Niels Jacobsen 1910. Aftryk i NM. – Elevations of
west and south facade.

1660

MARSTAL KIRKE

Fig. 14c. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Niels Jacobsen 1910. Aftryk i NM. – Plan.

meddelte 23. marts 1737 biskoppen, at man i den
forløbne vinter havde ført 7-800 læs kampesten
og over 20.000 mursten til byggepladsen, ligesom
man havde tømmer og brædder liggende i forråd.25
Hans Jensen Trap var i vinteren og foråret optaget af et arbejde i †Nykøbing Slotskirke, og først
5. april 1737 blev der indgået en kontrakt mellem
ham og stiftsøvrigheden. Han skulle bygge kirken
efter den ovennævnte tegning, og den skulle være
færdig før næstkommende vinter; for sit arbejde
skulle han have 380 rdlr. En tilsvarende kontrakt
om tømrerarbejdet blev indgået 14. juni med Erik
Lillie, som skulle betales 190 rdlr. Med smedemester Claus Clausen aftaltes det, at han skulle lave
‘otte vinduer af jern’ og otte ankre til bindbjælkerne samt låse til tre døre og jern til fløjstangen.25
11. april 1737 kunne Hans Jensen Trap påbegynde fundamentet. Sognepræsten i Rise, Johan

Anthonius Kuhlman, nedlagde den første grundsten som en ‘hovedhjørnesten’ i kirkens sydvestre
hjørne, hvorpå han med Eschens ord holdt en
‘meget herlig oration og tale i mange menneskers
nærværelse’.29
Byggeriet belyses af Albertsen og Eschens regnskab, der blev endelig afsluttet 16. sept. 1739.30
Til murermesterens forbrug indkøbtes 102.713
mursten, såkaldt ‘dobbelte’ flensborger mursten,
der blev leveret af teglmester Philip Andersen
Reehoff på Holnis (Holdnæs, Holdenes) ved sydsiden af Flensborg Fjord.31 Også tagstenene var
‘flensborger tagsten’, mens kalken, i alt 80 læster,
kom fra Gotland og blev leveret af købmand Albert Friis, Marstal. Gotlandsk tømmer, lægter og
brædder, til loft, tag og tårnspir, købtes hos købmand Claus Stitscher i Eckernförde. Bly og søm
kom fra Lübeck, og til ‘tårnets’ afdækning indkøbtes 6.000 spån og ikke mindre end 15.844 spån-
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søm. Glarmesteren betaltes for at sætte glas i otte
store vinduer og to små, de sidste i våbenhuset.
I august 1737 havde Erik Lillie rejst ‘tårnet’.
Tilsynsmændene, Albertsen og Eschen, var dog
ikke tilfredse med arbejdet. Tømrermesteren
havde forsømt at tage mål, så tårnets indre var
blevet for smalt, og det skyldtes, mente de, at han
for ofte havde søgt ‘brændevinskroen’.32
Selve bygningen stod stort set færdig ved
slutningen af »1737«, det †årstal i jern, der under Christian VI’s kronede monogram opsattes
på vestgavlen.33 Efter færdiggørelsen af inventaret foretoges indvielsen 30. juli 1738 af biskop
Christian Ramus. Dette skete under overværelse
af øens præster og degne og – ifølge Eschen –
mange mennesker fra Fyn, Langeland og Tåsinge
samt omliggende øer foruden mange fremmede,
‘udenlandske præster og høje personer’. Biskoppen talte fra alteret over Davids salme 122, og
provst Steenlosius fra prædikestolen over 1. Peters
brev (2,5).34
Først nogle uger senere, 9. september, blev der
foretaget et afleveringssyn. Sagkyndige var murermester Gottfried Groman (Groeman) og tømrermester og billedskærer Rasmus Hvid, begge
fra Odense, samt snedker og billedskærer Søren
Madsen fra Ærøskøbing. Arbejdet blev godkendt,
efter at en mindre skade på tagrytteren var blevet
udbedret. Kirken var endnu ikke hvidtet overalt
indvendig, men det ville murermesteren sørge
for. Til stede af håndværkerne var Erik Lillie og
Jørgen Nielsen, mens Hans Jensen Trap lod sig
repræsentere ved borgmesteren i Ærøskøbing,
Melchior Brolund.25
Den færdige kirke svarede med få afvigelser til
Hans Jensen Traps tegning (fig. 11). Den femdelte
korafslutning har den samme ‘flade’ udformning
som vist på grundplanen, men modsat denne er
også væggen bag alteret forsynet med nicher.Våbenhuset stod som nævnt oprindelig med afvalmet tag (jf. ovf.). De otte store †jernvinduer, som
smeden fik betaling for, svarer til antallet på tegningen. Heraf fremgår det, at fire skulle placeres i
syd, et i vest og tre i nord. Mest afgørende for kirkens fremtræden var dog, at vinduerne, bygningens ‘øjne’, ikke blev spidsbuede, som foreslået af
bygmesteren, men fladbuede.

ARKITEKTUR OG BYGMESTER
Opførelsen af kirken blev, som det fremgår, styret af
stiftsøvrigheden i Odense, der sluttede kontrakt med
håndværkerne. Forinden var tegninger og overslag
forelagt Kancelliet i København.5
Marstal Kirke er den første af de i alt tre kirker,
som i løbet af få år blev opført på Ærø; den fulgtes
1745 af kirken i Søby (hvis korrunding dog først er fra
1771) og 1756-58 af den nye kirke i Ærøskøbing. Som
disse er den en forsamlingsbygning, der skulle kunne
rumme hele sin menighed; og det var da også for at
skaffe plads til alle, at den 1764 blev forsynet med et
pulpitur og 1771 udvidet med en korsarm. Kirken er
et nøgternt brugshus, stilen er enkel og håndværket
godt. Eneste pryd foruden korafslutningen var †tagrytteren, det slanke klokkespir, hvis silhuet kunne ses
overalt i byen og fra havet. Den nybyggede kirke blev
1755 betegnet som ‘en smuk kirke for en landsbykirke
at være’.35 Præsten og forfatteren Johan Arndt Dyssel,
der 1763 blæste inde i Marstal, beskrev kirken som
‘meget simpel, (men) dog smukt indrettet’.36
Også ‘arkitekten’, murermester Hans Jensen Trap,
har været en nøgtern mand, der hæftede sig ved praktiske og økonomiske forhold. Ifølge overslaget ( jf. ovf.)
skulle østre gavl være ‘lidet udbygget’ for at give plads
bag alteret, og de mange blændinger, der bryder væggene, var ikke valgt af æstetiske hensyn, men for ‘at
spare på mursten og kalk’.25
Hans Jensen Trap (1696-1763) var murermester
og skønsmand i Faaborg.37 Han var fra 1722 betroet
den årlige vedligeholdelse af kirkerne på Falster,38 og
1737 – samme år som han opførte kirken i Marstal
– blev han tillige beskikket som murermester ved
kongens slotte, gårde og kirker på Lolland-Falster.39
Som ‘slotsmurermester’ har han kunnet både bygge og
tegne, uden at det dog kan oplyses, hvor og af hvem
han har erhvervet sine færdigheder.
Det må overraske, at han på sin tegning foreslog
spidsbuede vinduer. I dansk kirkebyggeri er den spidse
gotiske bue yderst sjælden efter midten af 1600-tallet,40
før den igen kom i brug i ‘nygotisk’ tid fra og med
1830’erne.

KIRKEN 1738-1920
Et kvart århundrede efter kirkens indvielse nødvendiggjorde den øgede befolkning 1764, at der
blev opsat et stort tømret pulpitur i hele kirkens
vestre del (se s. 1696). Hermed fik rummet den
særlige karakter og stemning, der har præget det
siden.
Korsarmen ved kirkens nordre side blev tilføjet
1771 under ledelse af ‘entreprenør’ og tømrer-
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Fig. 15a. Forslag til tårn, tegnet af Niels Jacobsen marts 1919. Plan og opstalt af sydfacade. 1:300. Forslaget viser
spiret tækket med små bæverhaler af tegl (s. 1666). Ændringer, der få år forinden var foretaget på våbenhuset og
kirkens vinduer, er ikke medtaget. I kirkens arkiv. – Proposal for tower by Niels Jacobsen, March 1919.
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Fig. 15b. Forslag til tårn, tegnet af Niels Jacobsen marts 1919. Snit set mod nord og øst samt opstalt af vestfacade.
1:300. Forslaget viser hovedindgangen i nord og spiret tækket med små bæverhaler af tegl (s. 1666). I kirkens arkiv.
– Proposal for tower by Niels Jacobsen, March 1919.
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Fig. 16a. Snit og planer. 1:150. To alternative forslag til tårnspirets udformning, alt
efter om det blev dækket med små teglbrændte bæverhaler eller med kobber (s. 1666).
Tegnet af Niels Jacobsen 1919. I kirkens arkiv. – Two alternative proposals for the design
of the tower spire.

mester Johan Paul Seiffert, Nordborg. Tilbygningen, der længe blev betegnet som ‘den ny kirke’,
holder samme bredde som kirken og svarer i hovedtrækkene til denne. Teglstenenes formater er
de samme, og murene er i forbandt; dog er den

sværtede sokkel kun svagt fremspringende og
uden skråkant. Den profilerede gesims, svarende til langhusets, er i nord ført op i gavlspidsen,
hvis let svejfede trekant er markeret som en stor
blænding. Murene, 80 cm tykke, står indvendig
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Fig. 16b. Opstalter. 1:150.To alternative forslag til tårnspirets udformning, alt efter om
det blev dækket med små teglbrændte bæverhaler eller med kobber (s. 1666). Også
vindfløj og urskive kunne udformes på forskellig vis (s. 1669, 1708). Tegnet af Niels
Jacobsen 1919. I kirkens arkiv. – Two alternative proposals for the design of the tower spire.

med ubrudte vægflader. I hver flankemur er der
to fladbuede vinduer med rammer af træ ligesom
i den øvrige kirke. En rundbuet og falset dør i
nord er først kommet til 1875.21 To vinduer i gavlen med spidsbuede støbejernsrammer giver lys

til pulpituret, der optager en stor del af rummet.
Korsarmen åbner sig mod kirken i sin fulde bredde og dækkes af et gipset, fladrundt tøndehvælv.
Korsarmen blev udtrykkeligt bygget på grund
af ‘den voksende menighed’. Der blev indgået en
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detaljeret kontrakt på tysk med Johan Paul Seiffert 4. okt. 1770. Arbejdet, der fulgtes af skoleholderen Hans Andresen,41 blev udført den følgende
sommer, og 20. dec. 1771 godkendtes byggeriet
ved en afleveringsforretning.42
Johan Paul Seiffert ledede 1756-58 opførelsen
af den nye kirke i Ærøskøbing (s. 1543), og samme år som han arbejdede i Marstal, byggede han
også korrundingen ved Søby Kirke.43
†Tagrytteren blev 1779 repareret af Johan Christian Seiffert, Johan Paul Seifferts søn. 1786 var spiret brækket og måtte nedtages og genopsættes af
murermester og entreprenør Simon Rasmussen.16
Bygningen undergik i 1800-tallet kun få ændringer i det ydre. Engang i første halvdel af århundredet blev vinduernes fladbuede †jernrammer erstattet af retkantede rammer af træ (jf. fig.
14b), som o. 1913 igen er afløst af de nuværende fladbuede trærammer. O. 1913 fornyedes tillige tagværkerne (jf. s. 1668). 1875 indsattes som
nævnt en dør i korsarmens nordgavl,21 og i de
følgende år de to spidsbuede støbejernsvinduer
herover.
TÅRNET 1920
Det store tårn i vest, dækket af et kobbertag og
afsluttet i et prægnant spir, er tegnet af arkitekt
Niels Jacobsen, Odense, der var fast arkitekt for
den fælles Ærø kirkekasse. Tårnet benævntes allerede inden opførelsen – og før verdenskrigens
endelige afslutning – som ‘fredstårnet’ (jf. indskrift på klokke nr. 2), og det blev tillige rejst som
et minde om Sønderjyllands genforening med
Danmark (jf. bygningstavle s. 1670).
Tårnet er 30 m højt (med fløjstangen i alt
knap 34 m) og i fire stokværk. Grundplanen er
kvadratisk; murene, der er af teglsten fra Egernsund,44 hviler på en tjæret sokkel, østmuren til
dels på kirkens ombyggede gavl. De hvidtede facader har brede hjørnelisener og øverst en solid,
profileret gesims, svarende til kirkens. Tårnrummet, der dækkes af et bejdset træloft, er indrettet som våbenhus, hvortil der er adgang gennem
en rundbuet og falset dør i vest, og hvorfra der
er videre forbindelse til kirken. Tømrede trapper leder op igennem tårnet. De to mellemeta-

ger har små, retkantede vinduer; fra den nedre
er der adgang til orgel og pulpitur, fra den øvre
til kirkens tagrum. Klokkestokværket øverst har
rundbuede glamhuller i de tre frie sider, lukket
med grønmalede luger, og to mindre, retkantede
åbninger i øst.
Det kobberdækkede pyramidetag har udsvungne flader og i hver side en lille halvcirkulær
kvist, også beklædt med kobber. Herover er en
firesidet lanterne mellem kraftige gesimsbånd.
Lanternen har i hver side store, elektrisk oplyste urskiver af glas og med romertal, der om natten tjener som sømærke (tværmål: 1,5 m). Det
stejle, kun let svulmende løgspir afsluttes med en
kugle og ender i en fløjstang med vindfløj over
en kunstfærdig bøjle.
Formsproget er en behersket nybarok; lanterne og løgspir er – vel af hensyn til urskiverne
– firesidet og ikke som vanligt ottesidet. Niels
Jacobsen fremlagde 1919 to alternative forslag
(fig. 16a-b) til tagets beklædning og dets udformning: enten små teglbrændte bæverhaler,
der ville forudsætte et slankere tag, eller – som
det blev tilfældet – kobberplader, der tillod svulstigere former.45
Tanken om at bygge et ‘rigtigt’ tårn i stedet
for at forny den forfaldne †tagrytter var fremme
allerede 190746 og modnedes mod slutningen
af Første Verdenskrig. I en velformuleret artikel
i øens aviser bad menighedsrådet i august 1918
Ærøs beboere om støtte til et kirketårn, der, ‘når
der er fred i verden’, kunne bære navnet ‘fredstårnet’: Et sådant tårn ville blive et sømærke, som
kunne fryde de ærøske sømænd, når de stævnede
hjemad, og samtidig ville et tårnur afhjælpe ‘et
føleligt savn af en offentlig tidsmåler’. Ja, et værdigt tårn ville være et smukt takkeoffer fra en
befolkning, ‘som skønner på fredens velsignelser
midt under verdenskrigen, medens Slesvig, hvortil Ærø engang hørte, nu forbløder på femte år
under den gigantiske kamp’.47
Niels Jacobsens tegninger er dateret marts 1919,
og i august samme år forelå ministeriets tilladelse.
En udbudt licitation over arbejdet 30. jan. 1920
blev vundet af murermestrene C. M. Madsen,
Marstal, og C. H. Nielsen, Ommel. Tømrerarbejdet blev udført af tømrermester H. P. Pedersen,
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Fig. 17. Kirken med det nybyggede tårn set fra sydvest. Foto 1927 i NM. – The church with the newly built tower seen
from the south west.

Odense,48 som forpligtede sig til kun at anvende
‘kernefuldt, sydsvensk, vinterfældet fyr’.12 Tømmeret rejstes 4. aug. 1920, og tårnet blev indviet
af Ærøs provst, H. J. Andersen, Bregninge, ved en
festgudstjeneste 12. dec. 1920.44
Ved tårnets opførelse blev kirkens hovedindgang henlagt til den nye forhal i vest. Det gamle
våbenhus ved kirkens sydside, der var ombygget 1916, blev 1932 indrettet til venteværelse
for dåbsgæster og brudefolk.49 I dag bruges det

til oplagring og som øverum for organisten og
klokkenisten.
En mindre renovering 1972-73 ved arkitekterne
Lehn Petersen, Odense, omfattede i første række
inventaret. Væsentlig for kirkerummets fremtræden blev Alan Havsteen-Mikkelsens farvesætning
af alter og prædikestol (jf. s. 1672).Vinduer, døre
og tårnluger står, vistnok siden 1948, med en
markant, havgrøn farve, inspireret af den lokale
‘marstalgrøn’.
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Hans Jensen Trap på sin tegning 1736 (fig. 11)
havde foreslået spidsbuede vinduer, der dog næppe kan være kommet til udførelse.51 Vinduesrammerne er siden o. 1948 strøget med en havgrøn
farve. 1858 blev de malet med ‘perlefarve’.15
Tagværker. Det nuværende tømmer, af fyrretræ, er lagt op 1913-14.12 Spærfagene har dobbelt lag hanebånd, og konstruktionen støttes af
krydsende jernbånd. Tøndehvælvene, der er udført
som pudsede træforskallinger, er hængt op i de
nedre hanebjælker. De gamle †tagkonstruktioner
var udformet på tilsvarende måde (jf. fig. 14a).
Langhuset var indtil udskiftningen støttet af fire
tværgående †bindbjælker, der var synlige i rummet. Fornyelsen 1913-14 skyldtes, at sammenføjningen mellem langhus og korsarm havde afstedkommet en ‘pukkel’.
Tagbeklædning. Kirken er fremdeles tækket med
vingetegl, mens tårnets tag og spir er klædt med
kobber. Den nedtagne †tagrytter var tækket med

Fig. 18. Mindetavle nr. 1, opsat 1914 over faldne ved
Eckernførde 1849 og Dybbøl 1864 (s. 1670). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Memorial tablet no. 1, set up
in 1914 to the fallen at Eckernførde in 1849 and Dybbøl
in 1864.

TEMATISK OVERSIGT
Gulvene i gangene er lagt med grå og gule fliser,
vistnok fra 1913.12 Korpartiet har trægulv, der er
hævet et trin over det øvrige rum, og der er også
trægulve under stoleværket, senest fornyet 197273. I tårnrummet ligger gule klinker fra 1920. –
Kirkens første †gulv skulle ifølge bygmesterens
overslag være af mursten (jf. ovf.). Det forfaldne
‘stengulv’ blev 1791 lagt om af Johan Christian
Seiffert.16
Vinduerne i både langhus og korsarm har fladbuede stik og tilsvarende rammer af træ. Den
flade bue må være vinduernes oprindelige form.
Udgifter til smeden 173725 viser, at åbningerne
oprindelig har haft †rammer af jern. Disse blev i
første halvdel af 1800-tallet erstattet af retkantede
trærammer,50 som o. 1913 er afløst af de nuværende fladbuede trærammer. Interessant er det, at

Fig. 19. Mindetavle nr. 2, opsat 1946 til minde om
Danmarks befrielse 5. maj 1945, udført af Niels H.
Petersen (s. 1670). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Memorial tablet no. 2, set up in 1946 in memory of the
Liberation of Denmark, 5 May 1945.
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Fig. 20-21. Forslag til to ikke realiserede glasmalerier ved VBJ 1928 (s. 1670).Tegninger i LAFyn. – Proposals for two
unrealized stained glass windows, 1928.

egespån. – Til langhuset indkøbtes 1748 150 lybske tagsten.16
Vindfløjen over tårnspiret er opsat 1920 og tegnet af Niels Jacobsen (jf. fig. 16b). Den gennembrudte fløj, 65 cm lang, skulle udføres af en 2 mm
tyk kobberplade og beslås med jernskinner.52
Over fløjen er en lille krone. Arkitekten havde
alternativt foreslået, at spiret kunne afsluttes med
et kors.
†Vindfløje over †tagrytteren. 1769 opsattes en
ny »Vejrkvist«, og igen 1786, da spiret var brækket, anskaffedes en ny fløj, mens ‘fløjknoppen’

Danmarks Kirker, Svendborg

blev rettet.16 Den sidste vindfløj (jf. fig. 13), der
blev nedtaget 1920 sammen med tagrytteren, var
opsat 1869.15
Opvarmning. Kirkens centralvarmeanlæg er siden 1963 tilsluttet byens fjernvarmenet. Fjernvarmen afløste et lavtryksdampanlæg fra 1935
(ingeniør H. K. Holm)12 med fritliggende (†)fyrkælder under terræn i hjørnet mellem kirken og
korsarmen (1965 indrettet til toiletter). – Kirken
har kunnet opvarmes siden 1874, da der opsattes
to kakkelovne, en på hver sin side af åbningen
ind til korsarmen. Ovnene, der blev fornyet flere
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gange, før de nedtoges 1935, ses på opmålingen
1910 (fig. 14a) som to store cylindre (jf. også fig.
24). De havde fælles †skorsten over korsarmen.
Kirken fik elektrisk lys 1914.
Jernankre. Et kronet spejlmonogram i jern med
»C6« for Christian VI er 1920 flyttet fra kirkens
vestgavl til sydsiden øst for våbenhuset, hvor der
samtidig opsattes årstallet »1738« (året for kirkens
indvielse). Årstallet »1737« (året for bygningens
færdiggørelse) stod tidligere at læse på vestgavlen
(fig. 14b).
Bygningstavle, i tårnrummet, opsat 1920 i forbindelse med tårnets fuldførelse. Hvid marmortavle
med indskrift med forgyldte versaler: »Dette
Taarn er opført i 1920 af Marstal Menighed til
Guds Ære, til vor Kirkes Prydelse og til Minde
om Sønderjyllands Genforening med Danmark«.
To mindetavler af marmor er indsat i kirkens facader. 1) (Fig. 18), 1914, over otte »Faldne for
Fædrelandet ved Eckernførde 5. April 1849« og
to »ved Dybbøl 1864«. Opsat for indsamlede
midler på 50-årsdagen for den danske flådes sejr
ved Helgoland 9. maj 1914.53 140×80 cm; indskrift med fordybede versaler; på korsarmens østmur.
2) (Fig. 19), 1946, med brændende fakkel og
indskriften »5. maj 1945« med fordybede versaler;
75×50 cm. Udført af billedhugger Niels H. Pe-

tersen, Marstal, bekostet af kommunalbestyrelsen,
og opsat på etårsdagen for Danmarks befrielse.53
På korsarmens vestmur.
Murbehandling. Ifølge murermester Hans Jensen Traps overslag 1736 (jf. ovf.) skulle facaderne
‘afpudses’, så murstenene stod bare, og fugerne
derefter ‘bestryges’ med god kalk; altså skulle der
foretages en afstribning med optrukne, hvide
stregfuger.
†Loftsmalerier. 1) 1767. Ifølge en kontrakt med
maleren Henning Frederik la Croix (jf. s. 1672)
skulle denne male kirkeloftet (dvs. langhusets
loft) med en ‘smuk himmelblå farve med forgyldt sol i midten og skyer overalt’.16 2) O. 1850,
et stjernespredt tæppe østligst i koret (jf. fig. 23).
Ifølge kirkesynet 1893 skulle ‘buen over alteret’
(op)males blåt som hidtil, og stjernerne forgyldes
med ægte guld.54
Glasmalerier. Forslag (fig. 20-21) til to aldrig
realiserede glasmosaikker i korets vinduer er signeret »V. B. J. November 1928«.48 De farvelagte
tegninger viser to fladbuede vinduer hver med to
evangelistsymboler, i det ene Matthæus og Lukas,
i det andet Johannes og Markus. Symbolerne er
anbragt i medaljoner og glasfladerne i øvrigt optaget af stiliserede vinranker og i midten et græsk
kors. De afdæmpede farver er holdt i rødt og
brunt.
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Fig. 22. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking east.

INVENTAR
Oversigt. Det ældste inventarstykke er den romanske
døbefont, som dog først er overført fra Tranderup
Kirke 1870 sammen med dåbsfadet, der er fra 1500tallet. Et eksemplar af Frederik II’s bibel, udgivet 1589,
er skænket 1908 af gårdejer Claus Olsen Clausen.
Fra kirkens opførelse 1737-38 stammer prædikestolen og sandsynligvis også alterbordet. Altersættet er fra
1742, udført af en guldsmed i Neumünster og skænket
af købmand Hinrich Selck og hustru Catharina sammesteds. To pengeblokke er dateret 1746 og 1763. En
12-armet glaslysekrone fra o. 1750 er skænket af to
skippere 1814/15, mens en 16-armet messingkrone
er givet 1769 af et ægtepar. Det ældste af de i alt syv
kirkeskibe, »Kronprindsens Ønske«, er ophængt 1778.
Alterstagerne fra 1783 er en foræring fra skipper Albert
Hermandsen og hustru Ellen. En sygekalk fra 1784 er
stemplet med bymærke for København, og oblatæsken
er udført af guldsmed Christian Hosøe samme sted
1785. En lille, seksarmet lysekrone er skænket 1798

af løjtnant og kontrollør Friederich Almer og hustru
Nicoline Christine Almer.
Den ældste klokke er støbt 1803 af P. Petersen i
København. Året efter tilkom to kirkeskibe, »Christian
IX« (tidligere »Ærøe«) og »Seir Krandsen«. En klingpung er antagelig fra århundredets første halvdel, mens
en sygedisk er udført o. 1825 af Nyborg-guldsmeden
Jørgen Kastrup. Altertavlen er fra 1843 og vistnok
udført efter tegning af maleren Christian Antoni Zehngraf fra Svendborg, der også har malet det samtidige (†)
altermaleri med motiv af Bønnen i Getsemane. Et dåbsfad af kobber fra 1845 er anbragt i en døbefont af smedejern fra 1936, udført af smedemester Lorentzen og
skænket af skibsbygmester Jørgen Olsen Christensen;
en dåbskande er fra 1850. Vestpulpituret er formentlig
opsat 1852, og pulpituret i korsarmen 1879. Maleriet
i altertavlens storfelt er malet 1881 af den lokale maler
Jens Erik Carl Rasmussen, der kort forinden var flyttet
til byen; det viser Jesus, der stilner stormen på Genesaret
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Fig. 23. Indre set mod øst o. 1900. Foto Herman Jacobsen, Marstal. I kirken. – Interior looking east, c. 1900.
Sø. Et maleri af samme maler, Jesus sover på Genesaret
Sø, udført 1876-81, er erhvervet 2016. Alterbordskrucifikset er fra 1883, og kirkeskibet »Immanuel« er bygget
1884 af skibstømrer C. Palle. To store kinesiske lysestager, måske fra 1800-tallet, er givet 1925 af telegrafbestyrer og kunstsamler Sophus Black og hustru Minna.
Stolestaderne i skibet er fra 1905 ligesom præstestolen, mens staderne i korsarmen er fra 1912 og bænkene på pulpiturerne fra 1916. Et (†)tårnur er udført
1920 af den berømte astromekaniker og senere mester
for ‘Verdensuret’ i Københavns Rådhus, Jens Olsen, i
firmaet Cornelius Knudsens værksted, og skænket af
skibsreder Niels Jensen Ohlsen og hustru Anne. Fra
samme år stammer kirkens anden klokke, der er støbt
af De Smithske Jernstøberier i Aalborg. Alter- og korskranken, korbænkene og de løse stole i koret er tilkommet 1926-27 til dels som gaver fra medlemmer
af menigheden. Kirkeskibet »Bethel« er bygget og
skænket 1932 af skibstømrer I. C. Nielsen og skibsfører H. Hay, mens kirkeskibet »Hans Peters Minde«
er bygget og skænket 1943 af skibsbygmester Gorm
Clausen til minde om en krigsforlist søn. Et maleri
med motiv af Nedtagelsen fra korset er malet 1946 af
den tyske maler Walter Möbius. Orglet er bygget 1973

af Th. Frobenius & Sønner; klokkespillet er fra 1987
og udvidet flere gange. Kirkeskibet »Hanne Hansen« er
bygget af skibstømrer Henning Terkelsen og skænket
af lokale foreninger 1988 i anledning af kirkens 250års jubilæum.
Fra 1900-tallets første halvdel stammer desuden en
række mindre genstande, bl.a. en ske, nogle alter- og
dåbskander, flere lysestager, en messehagel af mørkerødt fløjl med guldkors, to træskårne relieffer og to
små lysekroner i koret. Senest er de øvrige messehagler, salmenummer- og præsterækketavlerne samt tårnuret kommet til.
Den nuværende farvesætning er fastlagt 1973 af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen.55 Altertavlen og prædikestolen er rødmalede med forgyldte indskrifter;
alterskranken og korbænkene står i bejdset egetræ.
Stolestaderne på gulvet er malet med dyb blå farve,
mens pulpiturernes brystning og bænke samt orgelfacaden er lysegrå.
Den oprindelige farvesætning, som den må være
udført ved kirkens opførelse 1737-38, er ukendt, men
har formentlig blot været en simpel overstrygning.
30. juli 1767 indgik kirken en kontrakt med maleren
Henning Frederik la Croix om kirkens ‘behøvende
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maling og udstaffering’.56 Ud over at forsyne altertavlen og prædikestolen med malerier og marmoreringer
skulle samtlige stole og pulpituret i vestenden males
med ‘smuk’ perlefarve (dvs. lys grå) og forgyldte lister,
og endelig skulle loftet males himmelblåt ( jf. s. 1670).57
Da arbejdet var afsluttet, modtog la Croix betaling for
‘på en sirlig og moderne måde’ at have malet prædikestolen, alteret og loftet.58 1905 og atter 1928 blev
inventaret egetræsådret.59
Kilder. Det ældste, bevarede inventarium er fra 1742.16
Oplysninger om de inventarstykker, der blev anskaffet
til den nyopførte kirke, findes desuden i bispearkivet25
og i de notater, tilsynsførende Christian Carl Eschen
gjorde i forbindelse med byggeriet (jf. s. 1657).60 Kirkens regnskaber, der indeholder oplysninger om senere
reparationer og nyanskaffelser, er bevaret fra 1741.61 En
beskrivelse af kirken og dens inventar er givet af biskop
C. T. Engelstoft 1865;9 endvidere findes en kortfattet
indberetning ved Henry Petersen o. 1884.62
Indretningen af kirken 1738.Ved opførelsen blev kirken
udstyret med de vigtigste større inventargenstande:
alter og alterskranke, døbefont, prædikestol, stolestader
og skriftestol. Snedkerarbejdet blev udført af »Blomsnider« (blomsterskærer) og snedker Jørgen Nielsen fra
Rudkøbing, der ud over altertavlen og prædikestolen
leverede lofter, stole og dørfløje (jf. også s. 1657).63
Arbejdslønnen beløb sig til i alt 167 rdlr., hvortil kom
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materialeudgifterne.64 Desuden anskaffede man de
mest basale mindre genstande, nemlig en alterdug og
en messeskjorte af lærred, kalk, disk og alterstager af tin,
et dåbsfad af messing, en bogstol, et skab og en klokke,
hvoraf kirken dog kun betalte en mindre del.
Rummet var, som i dag, tydeligt delt i kor og skib,
idet koret omfatter det østligste fag med alterpartiet,
mens de fire vestligste fag udgør skibet. Prædikestolen
var opsat i sydsiden ved pillen mellem skibets første
og andet fag, og stolestaderne udfyldte rummet i hele
længden ( jf. fig. 11). 1763 beskrev forfatteren Johan
Arndt Dyssel, sognepræst i Nustrup (Haderslev Amt),
den 25 år gamle kirke som ‘meget simpel, dog smukt
indrettet’.36
Perioden o. 1760-1900. 1764 blev der opsat et pulpitur med plads til 120 personer ved vestvæggen, og
da man 1771 tilbyggede korsarmen, blev den møbleret
med stolestader såvel på gulvet som på et samtidig opsat
pulpitur. Få år forinden, i 1767, havde man gennemført
en omfattende nymaling (jf. ovf.). Før 1773 anskaffedes
en klokke, således at der herefter var to; begge er siden
omstøbt. I anden halvdel af 1700-tallet og begyndelsen
af 1800-tallet modtog kirken flere lysekroner og kirkeskibe som gaver fra medlemmer af menigheden, og
1834 beskrev lægen J. R. Hübertz, der virkede i Ærøskøbing 1827-32, den som ‘lys og rummelig, pyntet med
en stor mængde lysekroner og skibe under loftet’.65

Fig. 24. Indre set mod øst, o. 1920. Postkort i NM. – Interior looking east, c. 1920.
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I 1840’erne gennemførtes en modernisering af inventaret, først og fremmest i koret, ligesom det var tilfældet i Ærøskøbing ( jf. s. 1554). Arbejderne indledtes
1843, da man anskaffede en ny altertavle. 1847 blev
alterskranken fornyet, og stolegavlenes topprydelse
skåret af; antagelig blev også skriftestolen taget bort.
Pulpituret ved vestvæggen blev fornyet formentlig 1852.
Ved samme tid blev det forfaldne pulpitur i korsarmen
taget ned; et nyt opsattes først 1879. 1863 fik kirken
sit første instrument, et harmonium, som anbragtes
på vestpulpituret. Ved sit besøg i kirken 1865 bemærkede biskop Engelstoft, at ‘overalt (er) al plads benyttet
til stole’; et udtryk for behovet for, at kirken skulle
kunne rumme den stadigt voksende menighed.9 1870
modtog kirken den romanske døbefont fra Tranderup Kirke, 1871/72 anskaffedes et orgel, og 1881 blev
maleriet i altertavlens storfelt fornyet.
Tiden efter 1900. Orglet blev udskiftet 1904. 1905
foretog man en indvendig hovedistandsættelse, hvor
bl.a. skibets stolestader blev fornyet og prædikestolen
istandsat og flyttet et fag mod øst. 1906 fandt synet, at
kirken havde fået ‘et lyst og venligt præg’ og udtalte sin
påskønnelse af ‘det smukke og gode arbejde’.54 De følgende år fornyedes også stolestaderne i korsarmen og
på pulpiturerne, og samtidig med opførelsen af tårnet
1920 fik kirken et tårnur. 1926-27 blev koret moderniseret med ny alterskranke samt nye stole og bænke,
der blev bekostet af medlemmer af menigheden, ligesom man i 1900-tallets første årtier modtog adskillige
gaver i form af bl.a. lysestager, lysekroner og kirkeskibe,
der pryder rummet i dag. Endelig er orglet fornyet
1973 samtidig med inventarets nystaffering med de
nuværende kraftige røde og blå farver.

guldgaloner,67 der blev leveret af købmand Jacob
Carstens i Sønderborg. 3) 1838, af rødt fløjl med
‘broderede kniplinger’.68 1849 blev guldtresserne
fra en kasseret messehagel (†nr. 2) syet på alterklædet.58 4) 1908, af rødt plys med guldtresser.69
Blandt †alterdugene, der udskiftedes med få års
mellemrum, kan nævnes: 1) 1737, af fint lærred.70
2) 1759, af lærred med ‘hollandske’ kniplinger.
Anskaffet, fordi den gamle dug blev revet i stykker af en gal hund, der var kommet ind i kirken.16 3) 1764, syet af skrædder Claus Jensen, af
silke.16 4) 1814, af kramlærred med kniplinger,
syet af Anna Kathrine Lorentzen.16 Lærredet blev
leveret af købmand Bock i Sønderborg, kniplingerne af kniplingshandler Jens Jacobsen. 1828 var
dugen ødelagt, idet dens kniplingsbesætning var
blevet sønderrevet af en hund, som ‘i efteråret var
blevet indelukket i kirken’.71
Kortæppe (jf. fig. 26), formentlig 1903,72 af uld.
Stramajbroderi med korsblomster med røde konturer på lys bund. Langs kanten er en bred bort
af spidsbuede ornamenter, udført med lysebrun
farve på rød bund.
Knæleskamlen er betrukket med grøn uld, svarende til alterklædet. En †knæleskammel var betrukket med rødt fløjl med guldfrynser.15

ALTERBORD OG ALTERKLÆDER M.M.

Altertavlen (jf. fig. 26), 1843, er formentlig udført
efter tegning af maler Christian Antoni Zehngraf, Svendborg, der også udførte altermalerierne.73 Tavlen, der er præget af den tidlige nygotik, har en traditionel, tredelt opbygning med
storfelt mellem to smallere sidefelter og afsluttes
foroven af en segmentgavl. Felterne, der flankeres
af joniske pilastre afsluttet med fialer, er indsat
i kølbueformede stavværksrammer, hvoraf den
midterste (formentlig siden 1920’erne) krones af
et hjulkors med palmetformede korsender, mens
de to andre bærer spidse knopper. Tavlen hviler
på en glat sokkel, opstillet bag alterbordet.
Den nuværende staffering er fastlagt af Alan
Havsteen-Mikkelsen 1973. Rammeværket er ma
let i to røde nuancer, mens det kronende kors
er forgyldt ligesom de smalle rammer omkring
storstykkets og postamentets felter. I sidstnævn-

Alterbordet (jf. fig. 26) er sandsynligvis fra kirkens
opførelsestid, 1737-38. Det måler 220×104 cm,
er 83 cm højt, muret og med alterbordsplade af
træ. Bordet er helt dækket af et nyere alterklæde
af grøn uld hvorover en alterdug af hvid bomuld,
kantet med en påsyet bort i gennembrudt arbejde med en fremstilling af Kristus som den gode
hyrde, omgivet af en fåreflok; endvidere versalindskrift: »Herren er min hyrde, mig skal intet
fattes, han lader mig hvile paa grønne vange« (Sl.
23,1).
Blandt †alterklæderne, der jævnligt blev fornyet,
var: 1) 1738, skænket af amtmand over Nordborg
og Ærø amter, etatsråd Holger Skeel, sammen
med †messehagel nr. 1).66 Af rødt fløjl.16 2) 1777,
syet af Jørgen Folmer i Marstal, af rødt fløjl med
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Fig. 25. Indre set mod øst. Foto 1937 i KB. – Interior looking east.

te er nytestamentlige indskrifter med forgyldte
versaler, tv. Johs. 1,14, i midten Luk. 8,25, th.
Matt. 16,16. På ældre fotos (fig. 23-25) ses tavlen
egetræsmalet med forgyldte profiler og indskrifter.
De tre altermalerier er indsat i smalle, spidsbuede
profilrammer. 1) Storfeltets maleri, Jesus stilner
stormen på Genesaret Sø (fig. 27), er malet af Jens
Erik Carl Rasmussen 1881. Olie på lærred, ca.
300×185 cm. Kristus, med mørkblondt hår og
skæg, klædt i rød kjortel og blåt slag, er vist stående i en båd med front mod beskueren. Højre
hånd er løftet, mens venstre hånd er fremstrakt i
en beroligende gestus. Omkring ham sidder og
står disciplene klædt i røde, violette og grønbrune
farver. Tæt ved båden er søens vand roligt, men
i baggrunden ses mast og sejl fra et kæntret skib
i oprørte bølger, og himlen er dækket af mørke
skyer. Malerens signatur er anført med sort antikva på bådens stævn: »J. E. C. Rasm: 1881«. Som

modeller for disciplene anvendte Carl Rasmussen skippere fra byen, mens modellen for Jesus
angiveligt var en lokal snedkermester.74
2-3) Sidefelternes malerier (jf. fig. 26) viser
evangelisten Johannes og apostlen Peter, malet
1843 af Christian Antoni Zehngraf, Svendborg,
efter Thorvaldsens skulpturer i Vor Frue Kirke i
København (DK KbhBy 1, 216 f.). Olie på lærred, ca. 240×65 cm, udført som grisailler i gråhvide nuancer på sort bund. Johannes ses stående
med blikket vendt mod himlen i færd med at
nedskrive sin beretning. Ved hans fødder sidder
ørnen. Peter, ligeledes stående, har hovedet vendt
mod højre og holder nøglen i højre hånd.
(†)Altermaleri (fig. 28), 1843, ligeledes udført af
Christian Antoni Zehngraf.15 Maleriet, olie på
lærred, 163×117 cm (lysmål 152×106 cm), med
motivet Bønnen i Getsemane, er indsat i en profileret ramme, malet med bronzefarve. Kristus, med
blondt hår og skæg, klædt i lys kjortel med bånd
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Fig. 26. Altertavle, 1843, og alterskranke, antagelig 1926 (s. 1674 og 1686). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altarpiece, 1843, and altar rail, probably 1926.

om livet og rødt slag, knæler på klippen med
himmelvendt blik, højre arm er rakt mod himlen,
mens venstre hånd hviler på brystet. Bag ham ses
til venstre de sovende disciple, til højre Judas og
vagterne, der nærmer sig i fakkelskær. 1865 blev
maleriet renset og ferniseret ved F. Kaffka.15

Maleriet var oprindelig indsat i altertavlens
storfelt, men blev 1881 udtaget og ophængt på
korets sydvæg.75 Ved en restaurering 1975 sås en
næsten forsvundet signatur, der må antages at tilhøre maleren, skrevet med gul farve i billedets
nederste venstre hjørne. Maleriet hænger nu på
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Fig. 27. Jesus stilner stormen på Genesaret Sø. Maleri i altertavlens storfelt, 1881,
malet af Jens Erik Carl Rasmussen (s. 1675). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Jesus
Calming the Storm on the Sea of Galilee. Painting in large panel of altarpiece, 1881, by Jens
Erik Carl Rasmussen.

sydvæggen nær prædikestolen mellem skibets to
østligste vinduer.
Tilblivelse og senere ændringer. I juli 1843 godkendte Kancelliet et tilbud fra Christian Antoni
Zehngraf på levering af et nyt alterbillede ‘med
en dertil passende altertavle’ for 400 rbdlr.73
Året forinden havde Zehngraf udført malerier

til den nye altertavle i Ærøskøbing (der muligvis også er udført efter hans tegning, jf. s. 1556).
Til tavlen i Marstal malede han de tre nævnte
malerier: I storfeltet fremstillingen af Bønnen i
Getsemane og i sidefelterne Johannes og Peter
med tilhørende indskrifter i postamentfelterne.76 1880 var altertavlen i ‘mådelig’ forfatning,

1678

MARSTAL KIRKE

Fig. 28. Bønnen i Getsemane. (†)Altermaleri, 1843, malet af C. A. Zehngraf (s. 1675).
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The Agony in the Garden. (†)Altar painting, 1843, by
C. A. Zehngraf.

og man enedes med maleren J. E. C. Rasmussen
om, at han skulle udføre et nyt maleri til tavlens
storfelt uden beregning, mod at kirken dækkede udgifterne til materialer.77 De profilerede
småspir, som ses på fig. 23-24, blev formentlig i
1920’erne erstattet af de nuværende topprydelser.78 1973 blev altertavlen restaureret; bl.a. blev
sidefelternes lærreder, der oprindelig forløb over
både side- og postamentfelterne, afskåret under

det egentlige maleri og indskrifterne nymalet på
tynde træplader, som indsattes i postamentfelterne.79
†Altertavle, 1738, udført af snedker Jørgen Nielsen, Rudkøbing. Tavlens nærmere udseende er
ukendt, men 1767 fremgår det, at opbygningen
omfattede et storfelt flankeret af søjler samt en
‘piedestal’ (dvs. et fodstykke); endvidere, at dele af
den var forgyldt (jf. ndf.).

inventar

Jørgen Nielsen fremsendte 11. sept. 1736 to
tegninger til alter og prædikestol (s.d.) til en samlet pris på 170 rdlr., udført af hans eget egetræ
og udsmykket med ‘blomsnider- og billedhuggerarbejde’.25 I december tilbød han at udføre
altertavlen alene for 70 rdlr. mod at kirken bekostede materialerne, og i januar 1738 kunne de
tilsynsførende Erik Albertsen og Carl Christian
Eschen meddele biskoppen, at tavlen ville være
klar til foråret. Snedkeren havde dog bemærket,
at tavlen ville blive ret lille i forhold til den brede
kirke, hvis han udførte den efter kontrakten, og
han tilbød derfor at udføre den efter ‘den første
afridsning’ og slå 10 rdlr. af den pris, der var opgivet i hans første tilbud. Da kirken stod færdig i
april, manglede altertavlen endnu, men ved indvielsen i juli 1738 må den have været på plads.25
Altertavlens (og prædikestolens) mester Jørgen
Nielsen (o. 1691-1773) omtales første gang 1729,
da han blev udnævnt til overkæmner i Rudkøbing.
1743 omtales han samme sted som kgl. privilegeret
snedker, ‘hvis arbejde føres og begæres i Amsterdam, Hamborg, Lübeck, København etc.’.80 Han
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er tilskrevet flere bevarede møbler, bl.a. dragkister
med intarsiaarbejder med blomster og figurer.81
Senere ændringer og istandsættelser. 1767 blev altertavlen istandsat med ny bemaling. Ifølge kontrakten, underskrevet 30. juli 1767 (jf. også s.
1672), skulle maleren Henning Frederik la Croix
‘udi spejlet’ (dvs. storfeltet) ‘skildremæssig og sirlig’ male ‘Kristus på korset og Johannes og Maria
nedenunder’. Desuden skulle han male og udstaffere »Piedestall, Pillarer og alt det øvrige« med
smukke kulører, dels i form af marmoreringer,
dels ‘på andre sirlige måder’, mens forgyldningen
skulle forblive, som den allerede var.16 I januar
1768 blev Albert Sandemand betalt 2 rdlr. for at
udføre en »Gloria« (dvs. en strålekrans), som blev
malet med guldfernis og opsat over alteret.16 Altertavlen blev nedtaget 1843.
†Altermalerier. 1) 1738, med ukendt motiv. 2)
1767, udført af Henning Frederik la Croix, og
som nævnt visende Kristus på korset, flankeret
af Maria og Johannes.16 Maleriet var indsat i †altertavlens storfelt, hvor det må have erstattet det
oprindelige †altermaleri fra 1738.

Fig. 29. Altersæt, 1742, skænket af købmand Hinrich Selck og hustru Catharina (s.
1680). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set, 1742, donated by the merchant
Hinrich Selck and his wife Catharina.
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gange (Bøje nr. 4324). Til arbejdet anvendtes sølvet fra det gamle bæger.83 Disken, 15,5 cm i tværmål, har under bunden giverindskrift med kursiv, anført langs kanten (fig. 94): »Gott Zu Ehren
und der Marstaller Kirchen Zum Zirde Haben
dieses ver Ehrt Hinrich Selck und dejsen Ehe
Frau Catharina Selcken Kauf und Handelsman
Zu Niumunster Wie auch Pensionary Zu Gottes
Gabe auf Ærrøe 1742« (jf. ovf.). Fanen, med ombukket kant, er fornyet; den er fastgjort til bunden
med seks små stifter (én mangler). Ingen stempler.
†Altersæt, 1737, af tin, bestående af kalk og
disk.70
Oblatæske (fig. 30), 1785, udført af guldsmed
Christian Hosøe, København. Cirkulær, 6,5 cm
Fig. 30. Oblatæske, 1785, udført af guldsmed Christian
Hosøe, København (s. 1680). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Wafer box, 1785, made by the goldsmith Christian
Hosøe, Copenhagen.

ALTERSØLV
Altersæt (fig. 29), 1742, udført af en uidentificeret guldsmed »DW« i Neumünster i Holsten og
skænket af købmand Hinrich Selck og hustru Catharina sammesteds.82 Den 24 cm høje kalk har
sekstunget, profileret fod på tilsvarende fodplade
og drives op i en cylinder. På fodpladens underside er en lang, delvist udvisket giverindskrift
med kursiv: »[Go]tt Zu Ehren und der M[arst]aller Kirchen Zum Zirde Ha[ben diese]s Ver Ehret
Hinrich [Selck] und dejsen Ehe Frau Cath[arina]
Selcken Kauf und Handelsmann Zu [Niumunster Wie auch Pen]sionary Zu Gottes Gabe auf
Ærrøe 1742« (Gud til ære og Marstal Kirke til
sir er denne foræret af Hinrich Selck og dennes
hustru Cathrina Selcks, køb- og handelsmand i
Neumünster og pensionærer (dvs. forpagtere, jf.
s. 1647) af Gudsgave på Ærø). Under foden er
et mestermærke, »DW«, bymærke for Neumünster og indridset årstal for donationen: »1742«.
Skaftleddene er konkave omkring en profileret
midtknop; både denne og foden er prydet med
graverede blade og blomster. Det glatte bæger
er fornyet 1885 af guldsmed Emil Christiansen,
Odense; foroven er hans stempel gentaget tre

Fig. 31. Alterkande nr. 1, 1942, udført af guldsmed K.
C. Hermann, København (s. 1682). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altar jug no. 1, 1942, made by the goldsmith K. C. Hermann, Copenhagen.
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Fig. 32. Sygesæt nr. 1. Kalk, 1784, med disk fra o. 1825, udført af guldsmed Jørgen
Kastrup, Nyborg (s. 1681). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set for the sick
no.1. Chalice, 1784, with paten from c. 1825, made by the goldsmith Jørgen Kastrup, Nyborg.

høj, 9,2 cm i tværmål, med hængslet, kuplet låg.
Under bunden er fire stempler: Mesterstempel
for Christian Hosøe (»CH 85«; jf. Bøje 180-82),
guardejnmærke for Christopher Fabritius, Københavnsmærke for 1785 og månedsmærke skytten. Ifølge kirkens regnskaber blev æsken (‘en
sølvdåse til oblater’) erhvervet 1786 fra ‘Kongsbach i København’, dvs. guldsmed Johan Kongsbach, for 16 rdlr. 22 mark.16 1846 blev oblatæsken
‘omarbejdet’.15
†Oblatæske, tidligst omtalt 1859, af blik.69
Sygesæt. 1) (Fig. 32), bestående af kalk, disk og
oblatæske, dog af forskellig alder. Den 14 cm høje kalk, 1784,16 har sekstunget fod på tilsvarende
fodplade, cylinderskaft med sekstunget, profileret
knop og glat bæger. På fodpladens overside er
fire stempler: Københavns bymærke (kun øverste
halvdel af stemplet bevaret), guardejnmærke for
Christopher Fabritius, et uidentificeret mesterstempel (kun delvist bevaret) og månedsmærke
vædderen. Disken, o. 1825, udført af guldsmed
Jørgen Kastrup, Nyborg, måler 8 cm i tværmål og

har på fanen et kors i cirkelslag. Under bunden
er to mesterstempler for Jørgen Kastrup (Bøje nr.
4560). Oblatæsken, nyere, er 2,5 cm høj og måler
6 cm i tværmål. Under bunden mesterstempel
»T.L.M.« samt lødighedsmærke »Sterling 925S«.

Fig. 33. Sygesæt nr. 2, 1893 (s. 1682). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set for the sick no.2, 1893.
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Fig. 34. Ske, 1903 (s. 1682). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – 34. Spoon, 1903.

Sættet, der blev købt i København for 47 rdlr.,
bestod oprindelig ud over kalken af en †disk og en
†vinbeholder, i hvis låg var rum til oblater; det hele
opbevaredes i et †futteral af læder, foret med silke.16
2) (Fig. 33), 1893,84 bestående af kalk med tysk
indskrift, disk og oblatæske, alt med graveret dekoration. Kalken, 15 cm høj, har cirkulær, stærkt profileret fod og cylinderskaft med fladtrykt, profileret midtknop. Bægeret, nyere, med let udadskrånende sider, er smykket med et kløverbladskors
samt indstiftelsesordene i fraktur: »Nehmet hin
und trinket Alle daraus« (Matt. 26,27). Disken, 7,7
cm i tværmål, har et kløverbladskors i cirkelslag
i bunden og en graveret blad
ranke om fanen.
Oblatæsken, 3 cm høj, 5,7 cm i tværmål, har på
låget bladranke og kors svarende til diskens. Sættet opbevares i et samtidigt, cylinderformet futteral
af pap, betrukket med sort stof og foret med lilla
fløjl, der lukkes med to hængsler af messing. Sættet blev anskaffet til brug for kapellanen.84
†Sygesæt, 1754, udført af guldsmed Jens Sørensen, Nyborg, bestående af kalk og disk, der opbevaredes i et samtidigt †futteral. Sættet kostede 25
rdlr.67
Alterkander. 1) (Fig. 31), 1942, udført af guldsmed K. C. Hermann, København. Den 28,5
cm høje kande har cirkulær fod med kuglestav,
ægformet korpus med graveret kløverbladskors
og forneden ejerindskrift med versaler: »Marstal Kirke 1943«, samt profileret låg med knop
i form af et cirkelkors, monteret på et fodstykke
med en krans af fligede blade. Under bunden tre
stempler: Mesterstempel »KCH«, guardejnstem-

pel for Johannes Siggaard og Københavnsmærke
for 1942. Tilsvarende stempler under lågets bund.
2) Nyere, 14 cm høj med cirkulær fod med to
fordybede linjer, glat korpus og fletværk af plastik
på hanken. Under bunden er fire stempler: »CC«,
»P«, »Fog« og »Denmark« (versaler).
†Alterkander. 1) 1845,85 af fajance. 2) Fra 1859
omtales to vinkander af porcelæn,69 hvoraf den
ene må være identisk med nr. 1. 3) 1887,86 ‘en
sølvkande til alteret’.
Vinskummeske (fig. 34), 1903.13 15 cm lang, med
gennembrudt laf. Bag på skaftet, der afsluttes af
en profileret, dråbeformet knop, er tre stempler:
Mesterstempel »AF«, guardejnmærke for Simon
Groth og Københavnsmærke for 1903.
ALTERUDSTYR
Alterstager (fig. 35), skænket 1783 af skipper Albert Hermandsen og hustru Ellen (jf. kirkeskib
nr. 1, kirkegårdsmonument nr. 1). De 58 cm høje
stager (inkl. lysepig) af messing har lav, klokkeformet fod hvorpå giverindskrift med kursiv: »Al-

Fig. 35. Alterstager, skænket 1783 af skipper Albert
Hermandsen og hustru Ellen (s. 1682). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – 35. Altar candlesticks, donated in 1783
by the sea captain Albert Hermandsen and his wife Ellen.
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Fig. 36. Andre stager nr. 1-2, 1800-tallet(?), af kinesisk oprindelse, skænket 1925 af
telegrafbestyrer og kunstsamler Sophus Black og hustru Minna (s. 1683). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Other candlesticks, nos. 1-2, 1800s(?), of Chinese origin, donated in
1925 by the telegraph manager and art collector Sophus Black and his wife Minna.

bert Hermandsen Ellen Alberts i Marstall 1783«.
Balusterskaftet har profileret midtknop mellem
tilsvarende, vaseformede led og afsluttes af en flad
lyseskål.
Alterstagerne blev taget i brug 9. febr. 1783.Til
anledningen forfattede skolemester Hans Andresen et hyldestdigt i seks vers, som blev afsunget på
melodien til salmen Op, al den ting, som Gud har
gjort, og hvoraf det sidste vers lyder:87

»Gud giv at Ordets Lys det maae
Bestandig klart her brænde;
Og Ordets Lysse Stage staae
Hos os til Verdens Ende!«

†Alterstager. 1) 1737, af tin, ‘store’. Stagerne blev
købt i Lübeck.70 1790 blev de omsmeltet til en
dåbskande (†nr. 1); de vejede 8,5 pund.16
Andre stager. 1-2) (Fig. 36), 1800-tallet(?), skænket 1925 af telegrafbestyrer, kunstsamler Sophus
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Fig. 37. Andre stager nr. 3-4, skænket 1915 af kirkeværge Sophus Reventlow og hustru Nellie (s. 1684).
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Other candlesticks, nos.
3-4, donated in 1915 by the churchwarden Sophus Reventlow and his wife Nellie.

Black og hustru Minna til minde om sidstnævntes forældre, Jens Clausen Black og hustru Sophie Cathrine. Stagerne, af messing, 83 cm høje,
er af kinesisk oprindelse.88 Hver stage hviler på
en høj, trebenet fod med bøffelhoveder på hjørnerne. På det ene ben er giverindskrift med versaler: »Skænket af Minna og Sophus Black Peking
1925«. Skaftet har kugleled i gennembrudt arbejde med dragefigurer, adskilt af en buklet krave
hvorpå mindeord med versaler: »Minde om Jens
Clausen Black f(ødt) Marstal 8 september 1836
d(ød) Marstal 28 juni 1906 og hustru Sophie Cathrine Black f. Brandt f(ødt) Ærøskøbing 9 juli
1840 d(ød) Marstal 5 marts 1921«. En tilsvarende,
mindre krave omslutter den flade lyseskål. Stagerne er anbragt på korskranken, hvor de flankerer indgangen til koret (jf. fig. 52).
3-4) (Fig. 37), skænket 1915 af kirkeværge Sophus Reventlow og hustru Nellie (jf. præstestol s.
1692). De trearmede stager, af messing, 45 cm høje,
har cirkulær fod hvorpå giverindskrift med fraktur:
»Marstal Kirke 5.4.1915« og, på den modsatte side,
initialerne »SR« for Sophus Reventlow på den ene
stage; på den anden initialerne »NR« for hustruen

Nellie Reventlow. Skaftet er kanneleret med et vaselignende ornament foroven. Øverst er en krans
af akantusløv, som bærer de tre lysepiber.
Syvstager. 1-2) (Fig. 38), skænket 1902 af Anna
og Hans Christensen. Stagerne, af messing, 50,5
cm høje, har cirkulær fod med konkavt led hvorpå giverindskrift med skriveskrift: »Erindring 16
Marts 1902 Anna og Hans Christensen«. En tunget krave danner overgang til det slanke balusterskaft, hvorfra udgår to fligede arme, som bærer
syv flade lyseskåle med vaseformede lysepiber.
3) 1926, skænket af sognepræst A. Bülow og
hustru;89 en såkaldt ‘Nyropstage’ fra Lauritz Rasmussens Bronzestøberi i København. Af messing,
47 cm høj, med cirkulær, profileret fod hvor
på ejerindskrift med skriveskrift: »Marstal Kirke
1926«. Skaftet er en cylinder med et fladtrykt,
ornamenteret kugleled forneden, og mellem de
leddelte arme er et prydbånd i gennembrudt arbejde. En tilsvarende stage findes i bl.a. Rudkøbing Kirke (s. 1424).
Alterbog, Frederik II’s bibel, 1589, skænket til
kirken 1908 af gårdejer Claus Olsen Clausen.90
Bibelen har nyere indbinding med permer af træ,
fastgjort med messingstifter, samt ryg af skind.

Fig. 38. Syvstager nr. 1-2, skænket 1902 af Anna og
Hans Christensen (s. 1684). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Seven-branched candelabra nos. 1-2, donated in
1902 by Anna and Hans Christensen.
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Korset er af sortmalet træ og hviler på en tilsvarende sokkel i tre afsæt. Øverst er en rektangulær
plade af metal med indskrift: »INRI«, og på den
ene side af soklen er et lille, ovalt skilt af metal
med indskrift med skriveskrift: »Jul 1906«.92
Messehagler. 1) (Fig. 40), 1916/17,71 af mørkerødt fløjl med rødt for, kantet med guldgaloner
og med tilsvarende kors på ryggen.
2) 1988, designet af Alan Havsteen-Mikkelsen
og syet af Karla Louise Krull. Af blå og grøn silke,
syet i vandrette, bølgende baner med gule bladeller dråbeformede ornamenter, som på rygsiden
danner et kors. I nakken er kunstnernes navne og
årstallet skrevet med hvide versaler.
3) O. 1990, af lys silke med lyst for. På forsiden
danner nedadvendte kiler i sarte lyse og gyldne
nuancer en bort omkring en smal, rød stribe, på
bagsiden er motivet gentaget i kraftigere farver
og suppleret med et lille kors, syet med guldtråd.
4) 2016, udført af Elisabeth Hofman af violet
silkebrokade med lysviolet for. Hagelen er kantet
med en smal guldgalon og har på forsiden et anker, på rygsiden et smalt kors, syet med guldtråd.
Fig. 39.Alterbordskrucifiks, 1883 (s. 1685). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Communion table crucifix, 1883.

Den lukkes med to hægter af messing. På forsiden
står med forgyldte versaler »Biblia anno 1589«, på
bagsiden med tilsvarende antikva »Bibelen 1907«.
På første side er giverindskrift med skriveskrift:
»Denne Bibel er skænket til at henligge paa Alteret i Marstal Kirke af fh. Gaardejer i Bondebye
Claus Olsen Clausen Anno 1908«.
†Alterbog, 1766, leveret af bogbinder Utter, i
fransk bind (dvs. med ryg og hjørner af gede- eller kalveskind) med remme.67
†Bogstole. 1) 1738, omtalt i regnskabet over materialer anvendt ved kirkens opførelse.25 2) 1753,
købt for 8 mark.16
Alterbordskrucifiks (fig. 39), 1883, skænket af
menigheden i anledning af 400-året for Luthers
fødsel,91 146 cm højt. Kristusfiguren, af zink, 82
cm høj, malet med sølvfarve, hænger tungt i armene, hovedet falder forover mod venstre skulder, øjne og mund er lukkede. Højre ben er let
bøjet, og lændeklædet er bundet på venstre hofte.

Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 40. Messehagel nr. 1, 1916/17 (s. 1685). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Chasuble no. 1, 1916/17.
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†Messehagler. 1) 1738, skænket af amtmand over
Nordborg og Ærø amter, etatsråd Holger Skeel,
sammen med †alterklæde nr. 1.66 1741 nævnes, at
hagelen var besat med ‘en lille guld tresse’ samt et
krucifiks af gylden »Point d’Espagne«.16
2) 1777, syet af Jørgen Folmer i Marstal, af rødt
fløjl med guldgaloner og tilsvarende krucifiks.67
Materialerne blev leveret af købmand Jacob Carstens i Sønderborg. 1849 blev fløjlet anvendt til
en klingpung (†nr. 3), mens guldtresserne blev
syet på †alterklæde nr. 3.58
3) 1840, af rødt fløjl, kantet med guldtresser og
med tilsvarende kors på ryggen.93 1883 blev forstykket fornyet.13
Stolaer. 1) 1960’erne, af lys silkebrokade, kantet med guldgaloner og med et tilsvarende kors i
hver ende. 2) 2016, udført af Elisabeth Hofman,
af grøn silkebrokade. På hvert forstykke er en
krans, dannet af tre fisk, og på rygstykket et Jesusmonogram, alt syet med guldtråd.
†Messeskjorte, 1737, af fint lærred.70
†Skriftetavler(?). 1) 1853, til brug ved ‘altergang
og bryllupper’. Sortmalet med påmalede cifre.94
2) 1877, ‘altergangstavle’, med malede tal.83

ALTERSKRANKE
Alterskranken (jf. fig. 26), antagelig 1926, af bejdset eg, er opstillet i hesteskoform. Den udgøres
af spidsbuede arkader med små bosser, båret af
slanke, kannelerede piller under en håndliste.
Knæfaldet har hynder af lys blå uld.
†Alterskranker. 1) 1738.25 Skranken er på tegningen 1736 vist som en femsidet opbygning,
der slutter sig til alterbordet nær dettes bagkant
(jf. fig. 11). Den blev ombygget eller helt fornyet 1777, da der blev indkøbt træ til ‘alterfoden’,
dvs. knæfaldet, bl.a. seks 7 alen lange »Walboer«.
Samtidig blev sadelmager Johan Hering i Dunkær betalt for at betrække det med rødt ruslæder.16 1847 fandt man, at knæfaldet var alt for
‘indsnævret’ og måtte fornys.95
2) ( Jf. fig. 23-24), 1847, udført af snedker Jervelund, bestående af kegleformede balustre under
en håndliste samt knæfald.49 Skranken skulle være
16 alen ‘i rundet’, dvs. formentlig halvcirkulær.96
1869 blev håndlisten malet med egetræsmaling,
balustrene bronzeret og knæfaldet betrukket med
rødt klæde.15
DØBEFONT OG DÅBSUDSTYR

Fig. 41. Døbefont nr. 1, romansk, overført fra Tranderup Kirke i 1870 (s. 1686). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Font no. 1, Romanesque, transferred from Tranderup
Church in 1870.

Døbefonte. 1) (Fig. 41), romansk, overført fra Tranderup Kirke i 1870.21 Fonten er af grå granit, 86
cm høj, og tilhører den sydfynske type, nærme
re bestemt undergruppen »Øgruppen« (Mackeprang, Døbefonte 114 ff.).97 Foden er et terningkapitæl med hjørnehoveder. Skaftet, med rundstav
forneden, er keglestubformet og dekoreret med
kors; en vulst markerer overgangen til kummen.
Denne, der måler 68 cm i tværmål, har foroven
en bort med skiftevis liljer og kors, mens resten
af fladen er udfyldt med seks store ringe. Relief
udsmykningen (hoveder, kors, liljer og ringenes
konturer) er i nyere tid fremhævet med bronzefarvet bemaling.
Fonten tilhørte oprindelig Tranderup Kirke,
men blev 1870 efter en istandsættelse overført til
Marstal,13 hvor den blev opstillet i korets nordvestre hjørne. Siden stod den i korets sydside ( jf.
fig. 96). 1998 blev den flyttet til den nuværende
placering i skibets nordside umiddelbart neden
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Fig. 42. Dåbsfad nr. 1, 1500-tallet, overført fra Tranderup Kirke (s. 1688). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Baptismal dish no. 1, 1500s, transferred from Tranderup
Church.

for koret, hegnet af stolestader på tre sider ( jf. fig.
52-53).
2) ( Jf. fig. 46), 1936, af smedejern, udført af
smedemester Lorentzen på H. C. Christensens
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skibsværft og skænket af værftets leder, Jørgen
Olsen Christensen, til at bære dåbsfad nr. 2.98
Udformet som et stativ på tre fødder med snoet
skaft. Nederst på skaftet læses datoen for donationen: »Anno 22-2 1936«, og over fødderne giverens initialer: »JOC«. Kummen er sammensat
af grene med vinløv og druer, egeløv og agern
samt olivenblade og -frugter. Mellem grenene ses
en due med et blad i næbet, bogstaverne alfa og
omega og et Kristusmonogram. Stativet er malet med mørk, næsten sort bronzefarve. Det står i
korets nordøsthjørne.
†Døbefonte. 1) 1737, en ‘fontesten’, der blev indkøbt for 32 skilling.99 I det afsluttende regnskab
for byggeriet 1738 nævnes udgifter for ‘stenen at
udhugge til dåben’ samt for indkøb af »3Kandtede gezims Steen« til dåben, antagelig til en form
for fundament eller fod under den.25 1843 blev
fonten ‘forandret’, og 1848 blev den malet.49
2) 1852, af træ, en drejet kumme eller holder,
der var placeret på en flytbar trefod. Fonten var
bronzeret og påmalet et forgyldt kors.94 1857
blev den malet af H. Ebling.15 1869 fandt man
den ‘uhensigtsmæssig’ og ‘alt for uskøn’.13

Fig. 43-44. Dåbskander. 43. Nr. 1, 1850 (s. 1688). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 44. Nr. 2, 1905 (s. 1688). Foto
Arnold Mikkelsen 2017.– Baptismal jugs. 43. No. 1, 1850. 44. No. 2, 1905.
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Dåbsfade. 1) (Fig. 42), 1500-tallet, et Nürnbergarbejde, overført fra Tranderup Kirke. Af messing,
56 cm i tværmål. I bunden er en drevet fremstilling af Spejderne i Kanaan. To spejdere bærer
den store drueklase på en stang imellem sig. De er
omgivet af tæt bladværk, der også dækker fanen;
her ses endvidere springende hjorte og hunde.
Nært beslægtede fade findes i bl.a. Mandø Kirke
(DK Ribe 3511). På bagsiden er ejerindskrift med
versaler: »Marstal Kirke«. Fadet, der som nævnt
tidligere tilhørte Tranderup Kirke, blev 1870 overført til Marstal sammen med døbefont nr. 1.13
2) (Fig. 95), 1845.93 Fadet, af sortlakeret metal,
måler 43 cm i tværmål. Det kan være dette fad,
som kirken 1846 betalte for at få repareret og forgyldt.15 Fadet blev fundet på loftet i begyndelsen
af 1900-tallet og siden anbragt i døbefont nr. 2.100
†Dåbsfade. 1) 1737, af messing, ‘lille’.101 2) Omtalt fra 1813, af messing, et stort, graveret fad.16
Dåbskander. 1) (Fig. 43), 1850,102 af forsølvet
metal, 30 cm høj, med cirkulær fod, ægformet
korpus med graveret kors med trepasender mellem olivengrene og høj, svungen hank.
2) (Fig. 44) 1905,103 af tin, 31 cm høj. Kanden
har cirkulær fod, udbuget korpus og langstrakt,
konisk hals samt profileret låg med korsformet
lågknop. Nært beslægtede kander findes i bl.a.
Lille Fuglede (DK Holbæk 1647) og Nørre Snede kirker (DK Århus 4236) og kendes også fra
†kirken i Frederiks Hospital i København (DK
KbhBy 1647).
3) 1953, af messing, 23,5 cm høj, med kugleformet korpus og cylinderhals. Under bunden er
tre stempler: »KK«, »H. Lindemann« og »1953«
samt ejerindskrift med versaler: »Marstal Kirke«.
†Dåbskander. 1) 1790, udført af Lorens Harms
Dreiman, af tinnet fra †alterstager nr. 1.16 2) O.
1870, af fajance, forsynet med låg.104
KORSKRANKE
Korskranken (jf. fig. 52), antagelig 1926, består af
panelværk med højrektangulære fyldinger under
en håndliste. Skranken afsluttes på hver side af
indgangen til koret af en pille med spidsbuede,
profilerede fyldinger under en gesims med bosser, svarende til alterskranken. Blåmalet.

PRÆDIKESTOL
Prædikestol (fig. 45), 1737, ligesom altertavlen udført af snedker Jørgen Nielsen, Rudkøbing. Den
består af en kurv på fire fag, en underbaldakin,
en opgang, en dørfløj og en himmel. Underbaldakinen og himlen er efter alt at dømme fornyet
1905 ligesom opgangens mægler og formentlig
også dørfløjen (jf. ndf.).
Kurvens fag adskilles af frisøjler med korintiske kapitæler og attiske baser; storfelterne har
rundbuede, profillisteindrammede arkader. De
relativt høje postamentfelter og de smallere frisefelter adskilles af retkantede hjørnefremspring.
Under postamentfelterne er hængestykker med
akantusløv og under hjørnerne hænger profilerede knopper, mens kurven foroven afsluttes af
en profileret håndliste.
Den svejfede underbaldakin er fagdelt af ribber, der forneden er samlet med et sekskantet led
hvorunder en profileret hængekugle.
Opgangen, der forløber langs sydvæggen, består
af en trappe og et opgangspanel med to profilerede fyldinger, der ved indgangen afsluttes af en
mæglersøjle med affasede hjørner og små bosser. Foroven er en lav, venstrehængt dørfløj med to
højrektangulære fyldinger.
Himlen er sekssidet. De glatte frisefelter adskilles af tosidede hjørnefremspring med diamantbosser hvorunder diminutive, profilerede hængekugler. På hjørnerne står kegleformede småspir
med kugleafslutning; mellem dem er topstykker
med palmetornamenter. Over disse rejser sig en
svejfet baldakin, der foroven løber op i et drejet
spir, som krones af en syvtakket stjerne. Loftet har
smalle ribber, der mødes i en profileret midtknop.
En †underbaldakin, antagelig 1737, svarede til
den nuværende, men var højere (jf. fig. 23). En
†himmel er omtalt 1869 og 1891 (jf. ndf.), men i
øvrigt helt ukendt.105
Stafferingen, der er fastlagt 1973 af Alan Havsteen-Mikkelsen, svarer til altertavlens. Kurven
med underbaldakin og opgangspanel er rødmalet med fyldingsfelter i mørkere rød, himlen er
rød med forgyldt stjerne og dørfløjen lysegrå. I
kurvens storfelter er et skriftsted med forgyldte
versaler ( Johs. 17,17).
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Fig. 45. Prædikestol, 1737, udført af ‘blomsnider’ og snedker Jørgen Nielsen, Rudkøbing (s. 1688). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pulpit, 1737, made by the ‘flower carver’
and cabinetmaker Jørgen Nielsen, Rudkøbing.
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Tilblivelse. 11. sept. 1736 fremsendte Jørgen Niel
sen to tegninger til alter og prædikestol smykket
med ‘blomsnider- og billedhuggerarbejde’ til en
samlet pris af 170 rdlr. (jf. †altertavle s. 1678).25
Ved byggemødet i december tilbød han at udføre
prædikestolen for 30 rdlr., hvis sognets beboere
skaffede materialerne, og 4. jan. 1738 meddelte Albertsen og Eschen biskoppen, at prædikestolen var
færdiggjort og opsat i kirken,25 nærmere bestemt i
sydsiden ved pillen mellem skibets første og andet
fag (jf. fig. 11 og 23). Den reducerede pris antyder,
at Jørgen Nielsens oprindelige forslag omfattede
en rigere udsmykket stol end den, der blev udført.
Senere ændringer og istandsættelser. Tilsyneladende stod prædikestolen de første tre årtier uden eller med kun sparsom bemaling. 1745 blev Johan
Daniel Hase betalt 4 rdlr. for at ‘renovere’ prædikestolen,16 og 1763 bemærkede Johan Arndt
Dyssel i sin beskrivelse af kirken ‘prædikestolens
brøstfældighed’.36 1767 blev stolen malet af Henning Frederik la Croix. Ifølge kontrakten (jf. s.
1672) skulle han på kurvens fire fyldinger male
‘Kristi fødsel, lidelse, opstandelse og himmelfart
på en sirlig, moderne måde’. Derefter skulle han
pryde ‘alt øvrigt’ på prædikestolen med ‘forgyldning, marmortegninger, vers og deslige, som kan
være behageligt og konvenabelt (dvs. passende)
med en sirlig, meleret farve’.16
Ved en undersøgelse 1968 sås i alt fem farvelag på prædikestolen, på underbaldakinen og
lydhimlen dog kun to lag. Det ældste lag, som
formentlig er identisk med 1767-stafferingen,
omfattede forskellige marmoreringer; søjler og
hængekugler var hvidgrå og kurvens storfyldinger blågrønne med hvide, skylignende penselstrøg. De omtalte nytestamentlige motiver kunne
ikke konstateres, men heller ikke udelukkes.106
1840 blev prædikestolen forsynet med en bogstol og en skammel.93 Et farvelag, omfattende
hvidgråt rammeværk, mørkebrune storfelter med
okkergul versalindskrift samt gråbrune frise- og
postamentfelter, kan muligvis stamme fra denne
periode.79 1869 blev †himlen hævet.107 Atter
1891 blev stolen og †himlen malet, nu med en
mørk, gråbrun egetræsådring på rammeværket,
hvidgrå søjler og oxidrøde storfelter med hvidgrå
versalindskrifter, svarende til de nuværende.108

I forbindelse med istandsættelsen 1905 blev
prædikestolen renoveret, malet og flyttet et fag
mod øst.109 Sandsynligvis blev himlen og underbaldakinen fornyet, ligesom kurvens håndliste og
læsepult, opgangens mægler og formentlig også
dørfløjen samt flere detaljer. 1906 nævnes, at kirken var forsynet med ‘til dels ny prædikestol’,49
og i en senere beskrivelse hedder det, at prædikestolen blev ‘omlavet’ og flyttet.110 Bemalingen,
der lå som det ældste farvelag på underbaldakinen og himlen, bestod af en lys gul egetræsådring, suppleret med røde storfelter med forgyldte
indskrifter (som de nuværende) og forgyldte søjlekapitæler; himlens loft var blågråt.79
1928 blev prædikestolen nymalet med en mørk,
gulbrun egetræsådring, forgyldte søjlekapitæler
og topprydelser og mørkerøde storfelter med
indskrift med forgyldte versaler. Loftet fik en lys,
gulgrå farve.111
Stolen er opsat i sydsiden mellem langhusets
første og andet fag med opgang fra koret.
†Prædikestolsbeklædninger. Kurvens overside var
betrukket med rødt fløjl med guldtresser og
-frynser, der jævnligt blev fornyet, bl.a. 1827, da
der indkøbtes fløjl, frynser og tresser i Kiel.71
†Timeglas, omtalt 1741, en jernstander med fire
glas.16 Monteret på prædikestolen.
STOLESTADER M.M.
Stolestaderne (jf. fig. 22 og 52-53) er tilsyneladende udført i to tempi, dels 1905 (skibets stader),112
dels 1912 (korsarmens stader).113 Af fyrretræ. De
122 cm høje endegavle er spidsbuede, de forreste hjørner affasede, og foroven er et forsænket
spidsbuefelt med en stiliseret trekløver i relief.
Ryggene er samlet af to vandrette brædder, og
det forreste ben mod gangen er drejet; for- og
bagpanelerne har rektangulære fyldinger, der ved
indgangen til korsarmen er afbrudt af gavlstykker.
Stolene, der er blåmalede med hynder i lys blå
uld, er opstillet i to rækker i skibet (18 stole i syd
og 14 stole i nord) og korsarmen (10 stole i hver
side). I stadet ved pengeblokken og udgangen til
det oprindelige våbenhus er opsat et lille, rektangulært skilt af træ med indridsede versaler »CCE«
for Christian Carl Eschen (jf. †stolestader ndf.).
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Oprindelig var stolene egetræsmalede. I forbindelse med nyopstillingen af døbefonten 1998
blev de tre forreste stole i nordsiden fjernet og
der blev indrettet en bænk med rygpanel mod
nord (jf. fig. 53).
†Stolestader ( jf. fig. 23), 1738, udført af snedker Jørgen Nielsen, Rudkøbing.25 Endegavlene
havde topstykke, der 1847 erstattedes af en profileret, tagformet afslutning, mens dørene havde
højrektangulære fyldinger. Også for- og bagpanelerne havde fyldinger. 1767 skulle staderne
ifølge kontrakten med Henning Frederik la
Croix ( jf. s. 1672) males perlefarvede med forgyldte lister.114
Stolestaderne stod færdige i januar 1738.25 De
var opstillet i to rækker ned gennem skibet, den
nordre række som én samlet blok, mens den søndre var delt i tre af opgangen til prædikestolen og
adgangen til våbenhuset (jf. fig. 11). Eschen beretter, hvordan staderne i september blev fordelt
mellem menighedens medlemmer, dvs. beboerne
i Kragnæs, Ommel og Marstal: Først fik bols-
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mændene og deres hustruer hvert sit stade, derpå
de ægtepar, som havde et kåd (mindre ejendom),
så ‘de andre Marstals indbyggere, som havde
været behjælpelige med kirkens færdiggørelse’,
og endelig bolsmændenes tjenestekarle og -piger.
Alle fik deres stade uden betaling, og kirken havde således ligesom landsbykirkerne ingen indtægter af de almindelige stolestader.115 Eschen selv
fik, ud over det stade, som hans ejendom berettigede ham til, endnu et stade i mandsstolen inden
for døren ved kirkeblokken som en tak og anerkendelse ‘for al min umage, møje og bekostning
af mine egne penge’ i forbindelse med kirkens
opførelse (jf. stolestader ovf.).116
1771 blev den nyopførte korsarm møbleret
med stolestader; samtidig blev nogle stole i skibets nordrække fjernet for at give adgang til tilbygningen.16 I 1830’erne gennemførtes flere forandringer: 1830 nævnes en udgift på 50 rbdlr. for
‘de nye stole i kirken’, der også blev malet.93 1836
blev 14 kvindestole beklædt med paneler og døre
ved snedker L. Petersen;117 1839 gjaldt det samme

Fig. 46. Korets nordøstre hjørne med korbænk, o. 1926 (s. 1692), og døbefont nr. 2, 1936 (s. 1687). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Northeastern corner of the chancel with chancel bench, c. 1926, and font no. 2, 1936.
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12 stole i korsarmen og 13 stole i vestenden,15
og 1841 anskaffedes igen nye stole for 110 rdlr.15
1847 blev det ‘opstående’ stykke af stolegavlene,
dvs. en topprydelse, der må have kronet endegavlene på i hvert fald de ældste stolestader, skåret
af og erstattet af en liste.118 For at få plads til den
romanske døbefont, som blev overført fra Tranderup Kirke, blev de to forreste stole i nordsiden
fjernet 1870.119 1905 og 1912 blev staderne erstattet af de nuværende.
Korbænke (jf. fig. 46), o. 1926, den ene skænket
af fru N. J. Ohlsen (jf. lysekrone nr. 6, (†)tårnur s.
1708), den anden anskaffet for en testamentarisk
gave efter rentier C. F. W. A.Thiele, Antwerpen.120

Fig. 47. Præstestol, 1905, skænket af kirkeværge Sophus
Reventlow og hustru Nellie (s. 1692). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Priest’s chair, 1905, donated by the
churchwarden Sophus Reventlow and his wife Nellie.

De to højryggede bænke, af bejdset eg, har hver
seks sæder. Rygpanelerne har fladbuede fyldinger
under en frise med fordybede kors, og de støttende småsøjler under armlæn og sæder er drejede.
Bænkene er opstillet i nicherne i korets nord- og
sydvæg.
†Korbænke. 1892 omtales to faste bænke i korets nicher i forbindelse med malerarbejde.
†Skriftestol, 1738, formentlig udført af snedker Jørgen Nielsen sammen med stolestaderne.25
1795 blev skriftestolen gjort længere og malet
ud- og indvendig med perlefarve.16 Stolen, der
må have stået i koret, blev formentlig nedtaget i
forbindelse med nyindretningen i 1840’erne.121
Præstestol (fig. 47), 1905, skænket af kirkeværge
Sophus Reventlow og hustru Nellie (jf. andre stager nr. 3-4). Armstol af bejdset eg med spidsbuet
ryg med trekløverornament, svarende til stolestaderne, samt versalindskrift »Julen 19-05«, drejede
forben og lige bagben. På sargen er giverindskrift
med fordybede versaler: »N. og S. R.«. Sæde, ryg
og armlæn er polstret med lys, blå uld. Stolen står
i korets sydøsthjørne.
†Præstestole. 1) Omtalt 1876, da den blev forsynet med et nyt sæde.83 1888 blev de to bænke
i stolen erstattet af fire løse rørstole med flettet
sæde, hvoraf én nu findes på orgelpulpituret.83
Stolen, der synes at have indgået i det almindelige
stoleværk (‘præstens stolestade’), kan have været
en af de to stole forrest i nordsiden, som blev
nedtaget i forbindelse med opstillingen af den romanske døbefont (jf. ovf.). 2) 1883, en lænestol til
præsten.86
†Degnestole. 1) Omtalt 1867, da et skillerum i
stolen blev fjernet og gulvet repareret.107 Stolen
blev nedtaget 1870.122 2) Indrettet 1870 i stolestadet ‘ud for pillen’, vistnok det forreste stolestade i sydsiden. 1901 blev det ene sæde erstattet
af en løs stol.13 Stolen er formentlig nedtaget i
forbindelse med opstillingen af de nuværende
stolestader 1905.49
Kirken rummede tre †lukkede stole. Stolene, der
omtales fra 1760’erne, men kan være samtidige
med kirken,123 var lejet ud til skiftende medlemmer af menigheden. I 1760’erne var lejerne
toldforvalter Schiøtt, Jens Lund og kontrollør
Holm,67 i 1792 toldforvalter Boenek, løjtnant
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Friederich Almer og Albert Hermandsen. Fra o.
1850 omtales kun lejeindtægter af to stole,93 og
fra 1870 kun af en.15
Løse stole. 1) (Fig. 48), o. 1830-50, af bejdset træ
med buet ryglæn og bagben samt drejede forben.
Sædet er polstret med rødt plys med mønster af
blomster og blade i hvidt, gult, grønt og sort. I
præsteværelset bag alteret.
2) 1800-tallets slutning, af bejdset træ med buet
ryglæn, profileret forsarg og drejede forben. Sædet er polstret med blå uld. I skibet lige inden for
døren fra tårnet.
3-13) ( Jf. fig. 52), 1926-27, i alt 11 stole, skænket af R. J. Frederiksen og hustru, købmand Hans
Christensens hustru, Marstal Sparekasse samt Hedevig og Alberta Ohlsen. Stolene har ryg med

Fig. 48. Løs stol nr. 1, o. 1830-50 (s. 1693). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Loose chair no. 1, c. 1830-50.
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fladbuet fylding under en frise med kors, svarende
til korbænkene, drejede forben og lige bagben. På
sargen er giverindskrift med fordybede versaler:
»R. J. Frederiksen og hustru« (fire stole), »A. C.
1927« (tre stole), »Marstal Sparekasse« (to stole),
»Hedevig Ohlsen« (en stol) og »Albertha Ohlsen«
(en stol). Sædet og ryggen er polstret med lys blå
uld (oprindelig med skind).54 Stolene er opstillet
i korets vestre del på hver side af indgangen med
front mod alteret.
14-23) 1968, 10 stk., tegnet af Hans J. Wegner (model CH47), af eg med flettet sæde. I det
gamle våbenhus, tårnet og på orgelpulpituret.13
†Løse stole. 1892 anskaffedes 24 fletstole.13
Bænke. I slutningen af 1800-tallet omtales anskaffelsen af ekstra bænke til opstilling i kors
armen og inden for våbenhusdøren;13 måske
identiske med følgende: 1) En lang bænk med
ryg af to brædder, samlet med tre stivere, svejfet
forsarg og ben med skråstivere. Lysegrå. I tårnrummet ved nordvæggen. 2-3) To korte bænke
med brædderyg og blåmalede. Ved skibets vestvæg på hver side af indgangsdøren. 4-5) To korte
bænke uden ryg og med svejfet forsarg, blåmalede. Forrest i korsarmens stolerækker. 6) O. 1905,
svarende til stolestaderne, dog malet lysegrå. Ved
tårnrummets sydvæg.
Blandt †bænke kan nævnes: 1) Omtalt 1741,
af fyrretræ, 7 alen lang.16 Bænken stod i det daværende våbenhus. 2-4) 1749, til børnene (dvs.
sangkoret). Bænkene stod i koret.16 5) 1769, udført af Albert Sandemand, i det daværende våbenhus.16
†Bord(?), 1738. I regnskabet over materialer
til kirkens indretning nævnes søm til bl.a. døre,
skabe, stole og »Skievesteen«, måske et bord.25
Særlige rumindretninger. 1) Præsteværelse, indrettet
1767 bag alteret og afskærmet fra koret med †gardiner, syet af skrædder Hans Torp.15 1878 erstattedes gardinerne af paneler (jf. fig. 22-25), hvert bestående af en dør med spidsbuet fylding mellem
to faste sidestykker, opsat mellem altertavlen og
korets vægge. Panelerne, der oprindelig var malet
med egetræsfarve,84 er siden 1973 lysegrå. 1903
anskaffedes en †servante til præsten.13
2) Venteværelse, indrettet 1932 i det oprindelige
våbenhus, for brude- og dåbsgæster.124
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SKABE OG PENGEBEHOLDERE
Fire nicher bag alteret er indrettet til skabe samt
vaskerum, lukket med grå fyldingslåger. Blandt
†skabe kan nævnes et til opbevaring af messeklæder, anskaffet 1869. Skabet stod bag alteret.125
Pengeblokke. 1) (Fig. 49), 1746, udført af Johan Daniel Hase,16 af eg, beslået med jernbånd,
110 cm høj; bagsiden er glat. Blokken (‘de fattiges blok’) har retkantet fod med øvre profilled.
Skaftet, med profilled foroven og forneden, er
udsvejfet og har på forsiden et forsænket, rektangulært felt med reliefskåret årstal: »1746«. En gesims markerer overgangen til selve blokhuset, der
har tagformet afslutning med pengerille af metal;
både gesimsen og taget er fornyet. Blokhuset har
på de tre sider et forsænket, profilindrammet felt,
i forsiden med samtidigt låseblik med tre låse.
Blokken er beslået med lodrette jernbånd på tre
sider, og om blokhuset er desuden tre vandrette

bånd. Den er opstillet i skibet ved gangen til det
oprindelige våbenhus.
2) (Fig. 50), 1763, 97 cm høj, lignende nr. 1,
men enklere udført, og foden er afskåret. I skaftets
forside er reliefskåret årstal: »1763«, og blokhuset
og den tagformede afslutning er helt dækket af
jernplader. I forsiden tre låse. Blokken står ved
sydvæggen i det oprindelige våbenhus, øst for
døren.
†Pengeblok, omtalt 1738, da Carl Christian
Eschen blev tildelt et stolestade ‘ved blokken’,126
og 1742 (en »Armblok«).16 Forsynet med tre låse.
Pengebøsser. 1-4) Nyere, af messing, cirkulære,
med kors i relief på forsiden og pengerille øverst.
Opsat på tårnrummets vestvæg og på korsarmens
nordvæg på hver side af døren.
Af †pengebøsser kan nævnes: 1) 1843, en sparebøsse af blik.15 2-3) 1871, af blik.122 4-11) 1885,
otte bøsser med lås, til indsamling til de fattiges
kasse.83

Fig. 49-50. Pengebloke. 49. Nr. 1, 1746 (s. 1694). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 50.
Nr. 2, 1763 (s. 1694). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Poor boxes. 49. No. 1, 1746. 50.
No. 2, 1763.
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Fig. 51. Klingpung, antagelig 1800-tallets første halvdel (s. 1695). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Collection purse,
probably first half of 1800s.

Klingpung (fig. 51), antagelig 1800-tallets første halvdel. Skaftet er af sortmalet træ, og døllen,
der flankeres af spiraloprullede ornamenter, der
løber ud i fuglehovedprofiler, er af messing, ligesom den tilhørende klokke. Posen er af brunt fløjl
med kors af guldgaloner og for af lyst lærred.
†Klingpunge. 1) Omtalt 1742, med pose af rødt
fløjl, broderet med guld, samt beslag af ‘hvid metal’.16 2) 1764, syet af skrædder Claus Jensen, af
silke med for af skind.16 3) 1777, syet af Jørgen
Folmer i Marstal, af rød og gul silke. Materialerne
blev leveret af købmand Jacob Carstens i Sønderborg.67 Pungen var forsynet med en sølvklokke
(tidligst omtalt 1813/14).16 1796/97 blev der
købt en ibenholtsstang til klingpungen i Flensborg.16 1833 fik den en ny pose af fløjl,71 som
atter 1849 blev erstattet af en pose, syet af rødt
fløjl fra †messehagel nr. 2.93
DØRFLØJE
Dørfløje. Udvendige. 1) 1875, en smal, rundbuet
dobbeltfløj, hver fløj med fire fyldinger, som udvendig er spidsryggede, indvendig glatte. Ydersiden er grønmalet, indersiden lys grå. I korsarmens nordgavl. 2) ( Jf. fig. 9), o. 1883,13 enkeltfløj
med to gange to højrektangulære fyldinger, adskilt af en tværliggende fylding. Fyldingerne er
udvendig spidse, indvendig glatte. Malet som nr.
1. I østgavlen. 3) 1916, tegnet af arkitekt Niels Ja-

cobsen.12 Dobbeltfløj, hver fløj med tre fyldinger
med retkantede hjørneindsnit med knapper. Malet som nr. 1. I det oprindelige våbenhus’ sydgavl.
4) 1920, rundbuet dobbeltfløj med to gange syv
fyldinger. Mørkebrun. I hovedindgangen i vest.
Indvendige. 1) ( Jf. fig. 53), o. 1902,49 dobbelt
svingdør, hver fløj med to fyldinger, malet lysegrå. I panelet mellem korsarmen og opgangen til
nordpulpituret. 2) 1911,49 en dobbelt tremmefløj
af jern, dannet af rundstave og samlet med vandrette og skråtstillede stivere, malet med lys grå.
Inden for nordindgangen. 3) 1916, svarende til
udvendig fløj nr. 3, indsat mellem skibet og det
oprindelige våbenhus. 4) ( Jf. fig. 52), 1920, tegnet
af Niels Jacobsen. Dobbeltfløj, hver fløj med to
gange seks fyldinger; lysegrå. Mellem tårnrummet og skibet. Niels Jacobsen har ligeledes tegnet
tårnets øvrige dørfløje.
Kirkens oprindelige †dørfløje, udført 1737 af
snedker Jørgen Nielsen, Rudkøbing, og forsynet
med låse af den lokale smed, Claus Clausen,25
omfattede to udvendige, nemlig: 1) En dobbeltfløj
i hovedindgangen i våbenhusets sydgavl. Smeden
i Rise, Claus Pedersen, lavede hængslerne.25 1744
leverede Claus Clausen en lås og en dørring,16 og
1754 fik han betaling for at beslå døren med jern
og forsyne den med et håndtag.16 2) En enkeltfløj i østgavlen bag alteret. Låsen blev foræret af
smeden.25 Endvidere en indvendig fløj mellem våbenhuset og kirken, hvortil Claus Clausen 1744
leverede et håndtag og en klinke.16
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Fig. 52. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking west.

PULPITURER
To store pulpiturer (jf. fig. 52-53) over kirkens vestre halvdel og over korsarmen forlener rummet
med en særlig intimitet. Det vestre var ikke en del
af den oprindelige indretning, men blev opsat en
generation senere, 1764, for at skaffe plads til den
voksende menighed. Det nordre pulpitur blev
opsat samtidig med korsarmens tilføjelse 1771.
Vestre pulpitur er fornyet, formentlig 1852,49
mens det nordre, der er udformet på tilsvarende
måde, er fra 1879.12 Opsætningen af pulpiturer
som en integreret del af interiørets arkitektur har
paralleller i baroktidens slotskirker og garnisonskirker (jf. f.eks. Garnisonskirken i København,
DK KbhBy 3, 194-95).
De tømrede pulpiturer, der i Marstal er i én
etage, er hævet 2,5 m over gulvet og med af-

rundede hjørner ført rundt langs væggene næsten helt frem til korsskæringen. Pulpiturerne
har ligesom balkonen eller galleriet i et teater et
dybt ‘indsnit’, der sikrer, at også de bagest siddende kirkegængere kan følge gudstjenesten ( jf.
fig. 14a og 54).127 De to pulpiturer bæres hver
af otte slanke søjler af støbejern, og de svungne,
fagdelte brystninger optages af retkantede fyldinger. Begge pulpiturer er møbleret med lysegrå bænke, udført 1916 efter tegning af arkitekt
Niels Jacobsen.128 Der er adgang til nordre pulpitur ad to trapper, der fører op langs korsarmens nordvæg. Vestre pulpitur har haft tilsvarende trapper ved vestre endevæg; disse er nedtaget 1920 i forbindelse med tårnets tilføjelse,
og man kommer nu op til pulpituret og orglet
via en trappe i tårnrummet og tårnets mellemetage.
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Fig. 53. Indre af korsarm set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior of transept looking north.
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Fig. 54. Plan af pulpiturer (s. 1696). 1:300. Målt og tegnet af Niels Jacobsen 1910. Aftryk i NM. – Plan of galleries.

Pulpiturerne er, siden 1973, malet med lys grå
farve. De stod oprindelig hvidgrå med forgyldt
kantprofilering ved fyldingerne. Formentlig 1905
blev de malet med lys gul egetræsådring, 1928
med en mørkere, gulbrun ådring.79
†Pulpiturer. De ældre pulpiturer, der blev nedtaget o. 1850, har været tilsvarende store, tømrede konstruktioner, uden at vi dog kender deres nærmere udseende.129 1) Pulpituret i vest var
opsat i sommeren 1764 og udført af tømrerne
Johan Friedrich Christensen og Christen Laursen. Til ‘kirkens nye pulpitur’ anskaffedes da bl.a.
16 pommerske bjælker, 19 alen lange. Præsten
attesterede 19. juli 1764, at de to håndværkere
havde ‘fuldendt og meget godt fuldført det accorderede pulpitur til 120 personer’.16 Pulpituret
var ligesom det nordre forfaldent i 1840’erne49

og blev formentlig 1852 erstattet af det nuværende.
2) Pulpituret over korsarmen var opsat samtidig med denne og altså fra første færd en integreret del af arkitekturen. Det har med stor sandsynlighed været tegnet af entreprenøren, tømrermester Johan Paul Seiffert, med hvem der 4. okt.
1770 blev indgået kontrakt (se s. 1665). Blandt de
materialer, der skulle anskaffes til den planlagte
»Pulpitude«, var otte stk. gotlandsk tømmer, 20
alen lange, og 14 stk. tømmer fra Karlshamn, 14
alen lange, til bjælker og standere.16 Pulpituret var
ligesom det vestre forfaldent i 1840’erne, og det
er sandsynligvis det, der 1847 var ‘gennembristet’
og ‘utilgængeligt’.49 Pulpituret må være nedtaget
kort tid herefter, og korsarmen stod da uden pulpitur til 1879, da det nuværende opsattes.
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ORGLER
Orgel (jf. fig. 52), 1973. Oprindelig med 12 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Omintoneret 1988
og udvidet 1995 af samme firma. Disposition
1995 (16 stemmer, to manualer og pedal):
Hovedværk
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Oktav 2'
Mixtur

Pedal
Rygpositiv
Subbas 16'
Gedakt 8'
Principal 8'
Rørfløjte 4'
Nathorn 4' (1995)
Tværfløjte 2'
Rørfløjte 2' (1995)
Quint 11/3'
Dulcian 8' (1995) Fagot 16' (1995)
Tremulant (1995)

Kopler: RP-HV, HV-P, RP-P.

Orgelfacaden er tegnet af Ebbe Lehn Petersen og
malet med lys grå farve. På vestpulpituret.
†Harmonium, leveret 1863 af Horneman &
Erslev, København.130 På vestpulpituret.
†Orgler. 1) 1871/72,131 antagelig med seks stem
mer,132 bygget af Peter Mortensen Gudme, Svend
borg. 1904 flyttet til Ommel Kirke. Efter en
gennemgribende ombygning 1928 fandtes fortsat fem Gudme-stemmer i orglets manualværk:
Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Fløjte 4',
Oktav 2'. Disse stemmer indgår i Ommel Kirkes
nuværende orgel, bygget 1983 af Th. Frobenius
& Sønner. Orglet stod på vestpulpituret.
2) (Fig. 55, jf. også fig. 14a og 96), 1904,133
oprindelig med ni stemmer, to manualer og pedal, bygget af Gebr. Rieger, Jägerndorf, Østrigsk
Schlesien, og leveret af Joh. P. Andresen & Co.,
Ringkøbing.134 Omdisponeret, udvidet og gennemgribende ombygget 1929 af Th. Frobenius &
Co., Kgs. Lyngby; omdisponeret og udvidet 1936
af samme firma. Oprindelig disposition:
Manual I
Bordun 16'(a)
Principal 8'(b)
Gedakt 8'(a)
Viola di gamba 8'135
Octav 4'(b)

Manual II
Rørfløjte 8'
Salicional 8'(c)
Dolce 4'(c)

Ombygningen 1929 var så gennemgribende, at
den havde karakter af en nybygning med genanvendelse af pibemateriale, facade, bælge mv. fra
1904. Herefter lød dispositionen (17 stemmer, to
manualer og pedal):
Manual I
Bordun 16'
Principal 8'*
Rørfløjte 8'*
Gamba 8'
Octav 4'
Quint 22/3'
Octav 2'

Manual II
Hornprincipal 8'
Gedakt 8'*
Fl. harmonique 8'
Salicional 8'*
Celeste 8'*
Fl. travers 4'
Trompet 8'
Svelle

Pedal
Subbas 16'*
Violon 16'
Fløjtebas 8'

Kopler: I 4'-I, II-I, II 16'-I, II 4'-I, I-P, II-P. Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. 1 frikombination.
Generalcrescendo. Automatisk pedal. 4 kollektiver (p,
mf, f, ff ). Afstiller for generalcrescendo, afstiller for
håndregistrering, afstillere for Bordun 16' og Trompet
8'. Pneumatisk aktion, keglevindlade.
Stemmer mærket med * rummede pibemateriale fra
1904.138

Pedal
Subbas 16'

6 af orglets stemmer, mærket (a), (b) og (c), var dispo
neret efter det af Rieger-firmaet hyppigt benyttede
extensionsprincip.136
Manualomfang: C-g'''; pedalomfang: C-d'.
4 kopler.
Pneumatisk aktion, keglevindlader.137

Fig. 55. †Orgel nr. 2, 1904, bygget af Gebr. Rieger,
Jägerndorf, Østrigsk Schlesien (s. 1699). Foto 1931 i
Marstal Søfartsmuseum. – †Organ no. 2, 1904, built by
Gebr. Rieger, Jägerndorf, Austrian Silesia.
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Ved omdisponeringen og udvidelsen 1936 tilnærmede man, under indflydelse af ‘Orgelbevægelsen’, den klanglige opbygning til baroktidens
idealer. Dispositionen rummede herefter følgende 18 stemmer:
Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Octav 4'
Spidsfløjte 4'
Quint 22/3'
Octav 2'

Pedal
Manual II
Subbas 16'
Gedakt 8'
Fløjtebas 8'
Salicional 8'
Koralbas 4'
Flauto traverso 4'
Fagot 16'
Blokfløjte 2'
Sesquialtera 22/3'-13/5'
Mixtur 4-5 fag
Trompet 8'
Svelle

Kopler: II-I, II 16'-I, II 4'-I, I-P, II-P. Generalcres
cendo.139

Orglet stod på vestpulpituret. Facaden, bestående
af tre rundbuede pibefelter, var oprindelig indfældet i pulpiturbrystningen, mens spillebordet
var anbragt i orgelhusets søndre gavl (jf. fig. 54).
1916 flyttedes orglet tilbage på pulpituret, og i
forbindelse med ombygningen 1929 etableredes
et nyt spillebord i orgelhusets front. Orglet anskaffedes ved frivillige bidrag.12
Et fragmentarisk bevaret *(†)orgelpositiv i Nationalmuseet skal angiveligt hidrøre fra Marstal
Kirke. Instrumentet, der antagelig stammer fra
perioden 1675-1700, er dog næppe bygget til
kirkeligt brug, og dets anvendelse i Marstal Kirke
lader sig ikke bekræfte.140
TAVLER, MALERIER OG RELIEFFER
I kirken hænger ti nyere, rektangulære salmenummertavler af træ, malet med lys grå farve og med
cifre til ophæng af sortmalet metal (jf. fig. 46).
(†)Salmenummertavler (jf. fig. 25), formentlig
1905.141 I alt ti tavler af træ med svejfet understykke og trekantgavl hvorunder påsat kors. Til
skydebrikker.Tavler og brikker er egetræsmalede,
brikkernes cifre er hvide. Tavlerne opbevares på
loftet.
Af †salmenummertavler kan nævnes: 1) 1824
fandtes fire sortmalede tavler med skydebrikker.71 1853 anskaffedes yderligere en lille tavle,
så det samlede antal herefter var fem.142 2) 1876
erhvervede man to tavler med skydebrikker.13 3)

1896, fire tavler med påmalede salmenumre til
altergang.13
Præsterækketavler. 1-2) Slutningen af 1900-tallet, af træ, malet med lys grå farve, med indskrift
med påklistrede sorte versaler og antikva. På den
ene tavle: »Præsterne ved Marstal Kirke«, på den
anden: »Kaldskapellaner og residerende kapellaner ved Marstal Kirke«. På tårnrummets sydvæg.
Andre †tavler. Middelsoltidstavle, 1880, sortmalet,
med påskrevet middelsoltid i Marstal (jf. s. 1584).
Tavlen hang i det daværende våbenhus.13
Malerier. 1) (Fig. 56), Jesus sover på Genesaret Sø,
1876-81, malet af Jens Erik Carl Rasmussen; erhvervet af kirken 2016. Olie på lærred, 90×118
cm (lysmål 64×93 cm), i forgyldt rokokoramme.
Motivet, der har rundbuet overkant med forgyldning, viser episoden, beskrevet i Matt. 8,23-24,
hvor den sovende Jesus og hans disciple under
sejlads på Genesaret Sø overraskes af en voldsom storm. Den sovende Jesus ses som en bylt i
forstavnen, mod hvem de skræmte disciple retter deres blik.143 I baggrunden ses endnu en båd
med udspilet sejl, og i højre side kystens klipper.
Himlen er dækket af grå skyer med en rød stribe i horisonten. Forneden til højre er malerens
signatur anført med lys antikva: »J. E. C. Rasm:
1876-81«.144 I korsskæringen på vestvæggen under pulpituret.
2) Nedtagelsen fra korset, 1946, malet af den tyske
maler Walter Möbius. Olie på lærred, 117×117
cm (lysmål 96×96 cm), indsat i en profileret ramme, malet med sort og brun farve. Maleriet viser
den døde Kristus, der i et stort klæde bliver løftet ned fra korset, omgivet af bibelske personer.
Kristusfiguren og klædet er malet med lys gullig
farve, de øvrige figurer er klædt i mørke dragter,
forrest i venstre side er Maria og Maria Magdalene fremhævet med lyse hovedlin. Maleriet
er signeret på lærredets bagside »Walter Möbius
1946« samt »WM«. På skibets sydvæg.
Relieffer. 1) Nadverens indstiftelse, 1907, skåret af
Hans Chr. Petersen (jf. s. 1584). Af egetræ, 70×94
cm. Kristus ses siddende ved bordet, omgivet af
disciplene. Motivet er indsat i en højloftet, pillebåret sal under et draperi. Forneden er signatur med fordybede versaler »HCP. Ærøsk(øbing)
1907«. Relieffet hænger på korets nordvæg.
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Fig. 56. Jesus sover på Genesaret Sø. Maleri nr. 1, 1876-81, malet af Jens Erik Carl Rasmussen (s. 1700). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Jesus Asleep in the Boat. Painting no. 1, 1876-81, by Jens Erik Carl Rasmussen.

2) 1943, skåret af snedkermester N. P. Nielsen,
Marstal. Tavle af egetræ, 112×78 cm, foroven afsluttet af en frise med fordybede kors under en
profileret gesims. Fladen udfyldes af en medaljon med Kristusmonogram, indsat i en mandorla;
over og under medaljonen er trepas med indskrift
med fordybede versaler: »Gud er trofasthed, kærlighed, naade, fred, glæde«. I tavlens øvre hjørner
er vinranker, i de nedre en gengivelse af Marstal Kirkes døbefont (tv.) og et timeglas. Nederst,
med versaler, givernavnet »Agnes Albertsen« samt
signaturen »N. P. Nielsen 1943«.
BELYSNING
Lysekronerne er ophængt i glatte, hvidmalede
jernstænger. De hang tidligere i jernkæder med
forgyldte kugler.

Danmarks Kirker, Svendborg

Lysekroner. 1) (Fig. 57), o. 1750, skænket 1814/15
af to skippere.16 I sin nuværende skikkelse er kronen sammensat af to lysekroner af forskellig størrelse, hvoraf den anden omtales i inventarierne fra
1824 (†lysekrone nr. 2).145 Kronen er af bøhmisk
glas med lysepiber af messing. Den har 2×6 s-formede eller spiraloprullede, snoede arme, hvoraf de
nedre afsluttes af enkle lyseholdere, mens der til
de øvre er fastgjort profilerede lysepiber. Mellem
armene er tilsvarende pyntearme, og øverst desuden en krans med otte pyntearme. Fra alle arme
hænger prismer af vekslende udformning, bl.a.
blomster og blade. Balusterskaftet har stor, buklet midtkugle mellem to tilsvarende pæreformede
led og afsluttes af en langstrakt, profileret knop.
Næsten tilsvarende lysekroner kendes fra Lyngby
Kirke (DK KbhAmt 426 med fig. 20) og Uggeløse
Kirke (DK Frborg 2017 med fig. 11).
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Fig. 57. Lysekrone nr. 1, o. 1750 (s. 1701). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Chandelier no. 1, c. 1750.

Kronen, der oprindelig hang i koret sammen
med nr. †2, blev nedtaget 1896 ligesom denne
og henlagt på loftet.146 O. 1910 blev de to kroner
samlet til én og ophængt på den nuværende plads
i korsarmen.
2) (Fig. 58), 1769, skænket af et ægtepar, hvis
initialer er anført på kronen (jf. ndf.). De 2×8
s-svungne arme har delfinled på midten og bladmaskeprofil i de indre slyng; de bærer flade, profilerede lyseskåle. Mellem den øvre og den nedre
krans af arme er otte prydbøjler, udformet skiftevis som dragelignende væsner og havmænd med
foldede hænder og oprullede haler. Balusterskaftet afsluttes forneden af en stor hængekugle
hvorpå giverindskrift med versaler og antikva:
»A.H.M.S. – R.A.S. 1769«; nederst er en knop,
udformet som en drueklase i bladkrans. Som
topfigur ses en kronet, flakt ørn. 1772 blev den
jernkæde, kronen hang i, forlænget med 5 alen
og udsmykket med runde, forgyldte kugler.16
1865 indkøbtes lysearme samt ‘et stk. delfin og
en mand’ til at reparere kronen med.15 Kronen
hænger i skibets østlige del.

3) (Fig. 59), skænket 1798 af løjtnant og kontrollør Friederich Almer og hustru Nicoline Christine Almer. Den lille krone har seks s-svungne
arme med volutled, små pyntespir og flade lyseskåle; derover seks prydbøjler. Balusterskaftet afsluttes forneden af en hængekugle med knop i
form af en drueklase og indskrift med kursiv og
versaler: »Her Lieuten. og Controleur F. Almer i
Marstal og Fru Nicoline Christi. Almer 1798«.
Øverst en flakt ørn og derover en trepasformet
ophængsring. O. 1884 var kronen itu.62 Det oprindelige ophæng var en jernkæde med forgyldte
kugler.13 Kronen hænger over nordpulpituret.
4) ( Jf. fig. 22), 1914, med 2×8 s-svungne arme
med fliget midtled og balusterskaft, der afsluttes
af en midtdelt hængekugle med profileret knop
samt indskrift med skriveskrift: »Anno 1914«. I
korets sydside.
5) Antagelig o. 1920, med 10 flade lysearme
med bladled og flade lyseskåle. Balusterskaftet
afsluttes forneden af en godronneret skål med
profileret knop, foroven af en trepasformet ophængsring. I tårnrummet.
6) ( Jf. fig. 22), 1923, svarende til nr. 4, på hængekuglen er indskrift med fraktur: »N. J. O. 1923«
for skibsreder Niels Jensen Ohlsen, der døde samme år (jf. korbænke s. 1692, (†)tårnur s. 1708). I
korets nordside.
†Lysekroner. 1) Omtalt 1741, en ‘lille’ lysekrone ved alteret.16 Kronen, der var uden indskrift,
16-armet og med muslingeskalsformede lyseskåle, var 1938 ophængt i det oprindelige våbenhus.147
2) En seksarmet lysekrone af glas, efter inventarlisterne at dømme tilkommet senest 1824.148
Dele af kronen er genanvendt i lysekrone nr. 1.
Kronen, der hang i koret, blev nedtaget 1896 og
henlagt på loftet.146
3) ( Jf. fig. 25), barokkrone eller muligvis en
nyere kopi med 2×8 s-slyngede arme med fliget midtled, balusterskaft med stor hængekugle
med profileret knop og øverst en krans af refleksblomster. Kronen hang (o. 1930) i skibets
vestende.
Tre †petroleumslamper (jf. fig. 23) af messing
med glasskærm var anskaffet 189516 og ophængt
i koret og skibets østende.

inventar

1703

Fig. 58-59. Lysekroner. 58. Nr. 2, 1769 (s. 1702). Foto Arnold Mikkelsen 2017. 59. Nr. 3, skænket 1798 af løjtnant
og kontrollør Friederich Almer og hustru Nicoline Christine Almer (s. 1702). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –
Chandeliers. 58. No. 2, 1769. 59. No. 3, donated in 1798 by Lieutenant and Superintendent Friederich Almer and his wife
Nicoline Christine Almer.

To nyere lampetter, af messing, hver med seks
uindfattede, nedadvendte pærer, er ophængt på
langvæggene i det oprindelige våbenhus.
KIRKESKIBE
Kirken rummer med sine syv skibe en af landets
største samlinger, kun overgået af Fanøkirkerne i
Nordby (ni skibe) og Sønderho (15 skibe) (DK
Ribe 2135 ff. og 2179 ff.).149 Skibene er bygget og
ophængt i perioden 1778-1988, og det høje antal
vidner om byens stærke tilknytning til søfarten.
For de tre ældste skibe er bygmesteren ukendt,
mens de fire yngste er bygget af lokale skibsbyggere. Ligeledes vides seks af skibene at være
skænket af lokale. De ældre skibe (nr. 1-4) hang
oprindelig i jernkæder med forgyldte kugler.13
Nu hænger de i snoede, hvidmalede jernstænger.
1) (Fig. 60-61), ophængt 1778, »Kronprindsens Ønske«, skænket af syv navngivne mænd
fra Marstal: Christen Nielsen Bøye, Jens Jensen
Bager, Jørgen Jensen, Hans Nielsen, Albert Her-

mandsen (jf. alterstager s. 1683, kirkegårdsmonument nr. 1), Niels Jepsen og Jens Jepsen.150 Linjeskib med 2×18 kanoner, hvortil kommer 12
kanoner på dækket og to agter. Galionsfiguren er
en løve med krone på hovedet. Agterkastellet har
vinduesgalleri og balkon, og øverst på agterspejlet er en krone, flankeret af bladværk, hvorunder
navnet er anført med reliefantikva. På dækket er
skibsklokke og på skansen en lanterne. Dannebrogsvimpel i stor- og fortop, splitflag som gøs
og under gaflen. Et papir med afskrift af et digt
samt navnene på de syv givere er indlagt i skibet.151 Skroget er sortmalet med hvide portgange
og røde faldporte, hvid vandlinje og bronzefarvet bund. Galionsfiguren er forgyldt med røde
detaljer ligesom udsmykningen og navnet agter.
Skibet hænger i vestenden.
2) (Fig. 62), ophængt 1804, »Christian d. IX«,
tidligere »Ærøe«, skænket af ni søfolk.152 Orlogsfregat, 321 cm lang og dermed et af landets største
kirkeskibe, udstyret med i alt 22 kanoner. Galionsfiguren er en løve, og skibet har faldereb ude
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Fig. 60. Indre set fra vestre pulpitur med fire af kirkens i alt syv kirkeskibe. I forgrunden skib nr. 1, »Kronprindsens
Ønske«, ophængt 1778 (s. 1703). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior seen from western gallery with four of the
church’s seven church ships. Foreground: Ship no. 1, “Kronprindsens Ønske”, hung up in 1778.
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på hver side. Agterpartiet har fem vinduer samt
tre på hver side, omgivet af draperilignende ornamenter, og på skansen er en lanterne. Dæksinventaret omfatter dækshus og jolle, skibsklokke samt
en flytbar kanon. Dannebrogsvimpel i stor- og
fortop, splitflag som gøs og under gaflen. Navnene på de ni givere er skrevet på træstykker, der
ligger inde i skibet. Skroget er sortmalet med hvid
portgang, røde faldporte og sorte faldereb, hvid
vandlinje og bronzefarvet bund; på rælingen er
forgyldte stjerner. Galionsfiguren er forgyldt, vinduerne er hvide med røde og forgyldte rammer,
navnet står på agterspejlet med forgyldte versaler.
Ifølge traditionen blev skibet fundet drivende
i Nordsøen af et skib fra Marstal i de første år af
1800-tallet.153 Besætningen bjærgede det og tog
det med hjem, hvor det blev istandsat, navngivet
»Ærøe« og skænket til kirken. Efter en restaurering 1868 blev det omdøbt til sit nuværende
navn. Skibet hænger sydligst i korsarmen.
3) (Fig. 63), ophængt 1804, »Seir Krandsen«, en
jagt.154 Agterpartiet har fire vinduer, og skibet er
udstyret med to joller. Rød vimpel i masten og
dannebrogsflag agter. Skroget står i bejdset træ og
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Fig. 61. »Kronprindsens Ønske«. Kirkeskib nr. 1, ophængt 1778 (s. 1703). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Church ship no. 1, “Kronprindsens Ønske”, hung up in
1778.

sort maling med ‘hvergarnsstriber’ i hvid og grøn,
vinduerne har røde rammer. Skibet hænger i kirkens østende foran koret.

Fig. 62 »Christian IX«, tidligere »Ærøe«. Kirkeskib nr. 2, ophængt 1804 (s. 1703). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Church ship no. 2, “Christian IX” (formerly “Ærøe”), hung
up in 1804.
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Fig. 63. »Seir Krandsen«. Kirkeskib nr. 3, ophængt 1804 (s. 1705). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Church ship no. 3, “Seir Krandsen”, hung up in 1804.

4) (Fig. 64), ophængt 1884, »Immanuel«, bygget
af skibstømrer C. Palle, skænket af 21 navngivne
personer.152 Tremastet fuldrigger. Galionsfiguren
er en kvinde med højre arm løftet. Skibet har
dækshuse, ror og tre joller. Dannebrogsvimpel i
stortop, signalflag i mesantop og Dannebrog som
gøs og under gaflen. Givernes navne er anført
på træklodser, der er indlagt i skibet. Skroget er
sortmalet med forgyldt vandlinje og bronzefarvet
bund, galionsfiguren er forgyldt, dæksinventaret
hvidt, brunt og sort. Navnet er anført med forgyldte versaler agter på hver side. Skibet er ophængt i langhuset vest for korsskæringen.
5) (Fig. 65), ophængt 1932, »Bethel«, bygget og
skænket af skibstømrer J. Chr. Nielsen og skibsfører H. Hay.155 Firemastet bark, en model af skibet
»Familien«, der var bygget i Marstal. Galionsfiguren er en kvinde. På skansen er redningsbælter, og på dækket skibsklokke, dækshuse, ror og
joller. Vimpel i stortop, endvidere dannebrogsvimpel i mesan- og fortop og Dannebrog som

gøs og under gaflen. Skroget er sortmalet med
hvid vandlinje og bronzefarvet bund, rælingen er
hvid ligesom galionsfiguren, og masterne brune.
Dæksinventaret er hvidt, grønt og brunt. Navnet er anført dels på vimplen i stortoppen, dels
i agterstavnen med forgyldte versaler under en
krone, flankeret af splitflag og forgyldt bladværk.
Skibet er ophængt i korsskæringen.
6) (Fig. 66), ophængt 1943, »Hans Peters Minde«,
bygget og skænket af skibsbygmester Gorm Clausen til minde om en krigsforlist søn.156 Tremastet
topsejlskonnert, en model af skonnerten »Yrsa«,
det første skib, der blev bygget på Gorm Clausens
værft i Marstal i 1902. På dækket er skibsklokke,
ror og redningsbåd; endnu en redningsbåd agter.
Vimpel med navnet »Hans Peters Minde« i stortop,
dueflag i fortop og dannebrogsflag i mesantop. I
skibet ligger en redegørelse for sønnens forlis og
fotografier af de omkomne.157 Skroget er sort med
hvid ræling og vandlinje og bronzefarvet bund,
dæksinventaret er hvidt og brunt med grønne
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Fig. 64-65. Kirkeskibe. 64. Nr. 4. »Immanuel«, ophængt 1884, bygget af skibstømrer C. Palle (s. 1706). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. 65. Nr. 5. »Bethel«, ophængt 1932, bygget og skænket af skibstømrer J. Chr. Nielsen og skibsfører
H. Hay (s. 1706). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church ships. 64. No. 4, “Immanuel”, hung up in 1884, built by the
ship’s carpenter C. Palle. 65. No. 5, “Bethel”, hung up in 1932, built and donated by the ship’s carpenter J. Chr. Nielsen and
the shipmaster H. Hay.

detaljer. Navnet er malet med forgyldte versaler i
agterspejlet. Skibet hænger i korsskæringen.
7) (Fig. 67), ophængt 1988, »Hanne Hansen«,
udført af skibstømrer Henning Terkelsen, Marstal,
og skænket i anledning af kirkens 250-års jubilæum af en række lokale foreninger.158 Coaster,
en model af carolineren Hanne Hansen, der blev
bygget på H. C. Christensens Stålskibsværft i
Marstal 1958. I skibet er nedlagt et papir med
navnene på de søfolk fra Marstal, der omkom i
Første og Anden Verdenskrig. Skroget er sortma-

let med rød vandlinje og brun bund, hvid ræling
og lysegule master. Navnet er anført med hvide
versaler på hver side af stævnen og i agterstavnen.
Skibet hænger i korsarmen over pulpituret.
BEGRAVELSESUDSTYR
†Ligbårer. 1-2) Omtalt 1741.16 3-4) 1790, udført
af Albert Clausen, en stor og en mindre.16 Bårerne stod i våbenhuset; endnu 1868 var den ene
bevaret.49

Fig. 66-67. Kirkeskibe. 66. Nr. 6. »Hans Peters Minde«, ophængt 1943, bygget og skænket af skibsbygmester Gorm
Clausen (s. 1706). Foto Arnold Mikkelsen 2017. 67. Nr. 7. »Hanne Hansen«, ophængt 1988, udført af skibstømrer
Henning Terkelsen, Marstal (s. 1707). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church ships. 66. No. 6, “Hans Peters Minde”,
hung up in 1943, built and donated by the shipbuilder Gorm Clausen. 67. No. 7, “Hanne Hansen”, hung up in 1988, built
by the ship’s carpenter Henning Terkelsen, Marstal.
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TÅRNURE
Tårnuret er leveret o. 2010 af firmaet Clock-OMatic, Holsbeek, Belgien.
Det tidligere (†)tårnur, (fig. 68), 1920, er udført
af astromekaniker Jens Olsen i firmaet Cornelius Knudsens værksted, og skænket af skibsreder
Niels Jensen Ohlsen og hustru Anne.159 Støbejernsværk malet med lys grå farve, 42×77×42
cm. Uret, der er med grahamsgang, kan gå i 24
timer. Det står i et samtidigt, tømret urhus, der
indvendig på bagvæggen har et skilt med giverindskrift: »A. og N. J. Ohlsen. 1920« (jf. korbænke
s. 1692, lysekrone nr. 6). Opstillet i tårnets øvre
mellemetage.
Fire urskiver (jf. fig. 7 og 16b), 1920, af glas, 150
cm i tværmål, er opsat i tårnspirets lanterne mod
hvert verdenshjørne. De cirkulære skiver er hvidmalede med sorte romertal og visere.
Det var et længe gentaget ønske, at kirken skulle have et ur. 1844 fremsatte sognepræsten og en

del af menigheden et forslag til en tilbygning til
kirken, som bl.a. skulle rumme et kirkeur.160 1860
gav urmager Nis Petersen, Ærøskøbing, overslag
over en renovering af Tranderup Kirkes gamle ur
med henblik på dets opsætning i Marstal.15 1873
overvejedes atter anskaffelse af et ur, som kunne
anbringes i nordgavlen,13 og 1878 anmodede
kommunalbestyrelsen om tilladelse til at opsætte
et ur på †tagrytteren. Endelig leverede tårnursfabrikant Bertram Larsen, København, i 1885 et
overslag over påkrævede arbejder i forbindelse
med anbringelsen af et tårnur i kirkens østende.12
Som det fremgår, fik kirken dog først et ur ved
opførelsen af tårnet 1920 (jf. også s. 1666).
KLOKKER
Klokkerne er ophængt i tårnets tagrum. 1) (Fig.
69), 1803, støbt af P. Petersen, København, af
†klokke nr. 3. 81 cm i tværmål. Om halsen er
støberindskrift med versaler: »Gud alene eæren[!]

Fig. 68. (†)Tårnur, 1920, udført af astromekaniker Jens Olsen og skænket af skibsreder Niels Jensen Ohlsen og
hustru Anne (s. 1708). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – (†)Tower clock, 1920, made by the astronomical clockmaker Jens
Olsen and donated by the shipowner Niels Jensen Ohlsen and his wife Anne.
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Fig. 69-70. Klokker. 69. Nr. 1, 1803, støbt af P. Petersen, København (s. 1708). 70. Nr. 2, 1920, støbt af De Smithske
Jernstøberier i Aalborg (s. 1709). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bells. 69. No. 1, 1803, cast by P. Petersen, Copenhagen. 70. No. 2, 1920, cast by De Smithske Jernstøberier in Aalborg.

søbt[!] af P. Petersen i København anno 1803«.
Indskriften indrammes af en rundstav, en perlestav og en bort af palmetter. På legemet er versalindskrift i form af et vers, en gentagelse af indskriften på †klokke nr. 3 (s.d.). Nederst på legemet er dobbelte rundstave.
2) (Fig. 70), 1920, støbt af De Smithske Jernstøberier i Aalborg af †klokke nr. 4. 102 cm i tværmål. Om halsen er indskrift med versaler, anbragt
mellem tredobbelte rammelinjer: »Til Marstal
Kirke giorde De Smithske Klokkestøberier i Aalborg mig år 1920«. På legemet endvidere ordene:
»Gvds fred!«, anført med reliefversaler.
†Klokker. 1) Uvis alder; foræret til kirken i forbindelse med opførelsen ‘på nær 5 rdlr.’.161 Antagelig identisk med en lille klokke, som Erik Al-

bertsen og Christian Carl Eschen i januar 1738
bad biskoppen om tilladelse til at købe for 20
rdlr.162 Klokkens proveniens er ukendt. 1776 var
den ‘i stykker sprungen’ og blev omstøbt til †nr.
3.
2) Anskaffet mellem 1755, da kirken endnu
kun havde een klokke (‘den liden klokke’),35 og
1773, hvor der købtes line til ‘den store og den
lille klokke’.16 Den helt ukendte klokke, som altså var den største af kirkens klokker,163 blev 1831
omstøbt til †nr. 4.
3) 1776, støbt af Johann David Kriesche i
Eckernførde af †klokke nr. 1 for 177 rdlr. med
tillæg af yderligere malm, således at den fremover
ville være kirkens største klokke.164 Om klokkens
hals var indskrift: »Johann David Kriesche haver
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støbt mig udi Eckernførde Aar 1776«. På den ene
side af legemet var Christian VII’s kronede monogram, på den anden side en krone samt et vers,
forfattet af skoleholder Hans Andresen:
»Heele Marstall Sogn og Bye
Har kostet denne Klokke nye
At ringe med ved Jordefærd
Og andre Legligheder meer
Gid hver en Lyd fra den mon gaae
Om Død og Dom os minde mae [!]«.165

Albert Clausen i Marstal og Peder Lauersen
Smed i Kragnæs leverede materialer og udførte
smedearbejde i forbindelse med ophængningen af
klokken.67 1803 blev klokken omstøbt til klokke
nr. 1.

4) 1831, støbt af Jacob Friederich Beseler i
Rendsborg af †klokke nr. 2.166 Klokken var udsmykket med Frederik VI’s navnetræk.167 1920
blev den omstøbt til klokke nr. 2.
Klokkespil (fig. 71), 1987, oprindelig med 10
klokker. Udvidet 1989, 1991 og 2012 til i alt 48
klokker; sidstnævnte udvidelse bekostet af A. P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal.168 Alle klokkerne er
støbt hos Eijsbouts, Holland. Klaviaturomfang: C,
D-c3; toneomfang: G1, A1-g3.169 Klokkespillet er
leveret af Thubalka, Vejle. 26 af klokkerne (Ais1,
c2-c4) er tilsluttet Thubalka Apollo II klokkespils
automatik.170 Klokkespillet er ophængt i tårnets
øverste stokværk.

Fig. 71. Klokkespil, 1987, udvidet flere gange til i alt 48
klokker, støbt hos Eijsbouts, Holland (s. 1710). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Carillon, 1987, expanded several times to a
total of 48 bells, cast at Eijsbouts, Holland.
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Fig. 72. Mindetavle, 1779, over Albert Friis (†1779) (s. 1711). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Memorial tablet, 1779, to Albert Friis (†1779).

GRAVMINDER
Mindetavle, (fig. 72), 1779, over Albret (Albert)
Fris (Friis), †26. aug. 1779, 85 år gammel.
Tavle i profileret ramme, 70×54 cm (lysmål
52×38 cm). Rammen er malet med rødt og
to grønne nuancer, mens indskriften står med
forgyldt fraktur og skriveskrift på sort bund:
»Hielp/ Herrens Huus/ det er ey Forlis det

Troer/ enhver Som Skøner Med/ en Skærv Her
og Hialp/ Albret Fris Hannem Gud/ igien Belønner. Anno 1737/ Døde den 26de Augusti/
Anno 1779. Hans Alders/ 85 Ar«. Indskriften
indrammes af to grene med grønne blade og
røde bær, der forneden er bundet sammen med
en violet sløjfe.
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Fig. 73. Kirken og kirkegården set fra vest o. 1900 med karakteristiske (rygvendte) kirkegårdsmonumenter af træ
i forgrunden ( jf. s. 1723). Foto i Marstal Søfartsmuseum. – The church and churchyard seen from the west c. 1900 with
characteristic (backward-facing) churchyard monuments of wood in the foreground.
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Fig. 74. Kirkegårdens vestlige del med lapidarium og tidligere ligkapel (s. 1652). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Western part of the churchyard, with lapidarium and former mortuary chapel.

Tavlen blev udført på begæring af Albert Friis,
men bekostet af kirken, der i oktober 1779 betalte I. G. Lindener i Kiel for »Eine Tafel Gemahlet mit Goldene Schrifft«.16 Tavlen blev efterfølgende ophængt i kirken.171 På sydvæggen øst for
døren til det oprindelige våbenhus.
Begravelser i kirken. Der er ikke kendskab til murede begravelser, men enkelte jordfæstebegravelser omtales i regnskaberne. Prisen for en grav i
kirken var 4 rdlr.: 1) 1766, kontrollør Roiker.58
2) 1768, Hans Nagel; enken betalte samtidig for
plads til sig selv.172 3) 1768/70, Claus Boyes søn.67
4) 1787, sognepræst Jacob Hornemann, der blev
nedsat foran alteret; 1862 var graven sunket og
blev fyldt op.173 5-6) I maj 1790, toldforvalter
Schiøtt,‘i kirkens gulv’, i december hans hustru.16
7-8) 1791-93 nævnes nedsættelse af to unavngivne.16 9) 1803 blev kirkeværge Rasmus Rasmussen begravet nord for prædikestolen. Graven blev
1862 fyldt op og gulvet sat i stand.15

KIRKEGÅRDSMONUMENTER
På den tidligere kirkegård omkring kirken findes
endnu omkring 110 monumenter, fortrinsvis fra
1800-tallets anden halvdel.
Kirkegårdsmonumenter af sten. 1) (Fig. 75), o. 1751,
over Mette Cathrina Hermandsen, 26 år gammel
(†1751), hendes ægtemand Albert Hermandsen,
og hans anden hustru Ellen Cathr[ine] [He]rmands[en] (jf. alterstager s. 1683, kirkeskib nr.
1).174
Liggesten af grå kalksten, 178×120 cm. Indskriften med fordybede versaler er næsten helt
udvisket. Stenen har omløbende ramme med
spor af indskrift, afbrudt af liljelignende hjørneornamenter. Skriftfeltet har foroven en fladbuet
ramme med indskrift i form af et skriftsted ( Joh.
5,25), mens underkanten er svejfet. Over feltet er
en krone, flankeret af småengle med basuner, og
under skriftfeltet er en relieffremstilling af Vandr ingen til Emmaus: Kristus og de to disciple ses
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nepræst i Marstal i 20 år, *3. okt. 1759, †1. dec.
1819, 60 år og 2 måneder gammel.
Monument af rød kalksten med ortoceratitter, 104×55 cm; revnet på tværs og over øverste højre hjørne. Indskrift med fordybet kursiv.
Stenen er udsmykket med en relieffremstilling
af en gesimsstele med tandsnit og kronet af en
urne, hvorfra hænger guirlander af laurbærblade.
På stelens forside er et højovalt skriftfelt, indrammet af perlestav, og over og under indskriften ses
en firebladet roset. Stenen er indmuret i en lille
tegltækket portal ved kirkens sydmur.

Fig. 75. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1751, over
Met
te Cathrina Hermandsen (†1751), hendes ægtemand Albert Hermandsen, og hans anden hustru Ellen
Cathrine Hermandsen (s. 1713). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Churchyard monument no. 1, c. 1751, to Mette
Cathrina Hermandsen (†1751), her husband Albert Hermandsen, and his second wife Ellen Cathrine Hermandsen.

stående omgivet af palmer, i højre side endvidere
forkrænkelighedssymboler i form af kranium og
timeglas. Nederst indskrift: »Det stunder til aften
og dagen rinder ud« (Luk. 24,29). Stenen ligger i
kirkegårdens sydøsthjørne.
2) (Fig. 76), 1700-tallets slutning, over ukendt.
Liggesten af lys grå kalksten, 184×93 cm; indskriften er helt udvisket. Inden for en profileret ramme er et højovalt skriftfelt med smalle sidepartier.
Øverst er en guirlande af blomster og blade, ophængt i ringe, og nederst et kranium på krydslagte
knogler, flankeret af blomsterstængler med fligede
blade. Stenen ligger ved kirkens sydmur.
3) (Fig. 77), o. 1819, over Bernhard Matth(ias)
Wedel, »Udi 30 Aar var han Religionslærer«, først
residerende kapellan i Ærøskøbing i 10 år, så sog-

Fig. 76. Kirkegårdsmonument nr. 2, 1700-tallets slutning (s. 1714). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 2, end of 1700s.

GRAVMINDER

1715

Fig. 77. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1819, over sognepræst Bernhard Matthias Wedel (†1819) (s. 1714).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 3, c. 1819, to incumbent Bernhard Matthias Wedel
(†1819).
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Fig. 78. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1838, over skipper og dannebrogsmand Rasmus Jepsen (†1838) (s.
1716). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 4, c. 1838, to the sea captain and Knight of the
Dannebrog Rasmus Jepsen (†1838).

4) (Fig. 78), o. 1838, over Rasmus Jepsen, skipper og dannebrogsmand, *14. jan. 1781, †13. april
1838.
Cippusstele af grå kunststen med tavle af hvidt
marmor, 105×63 cm. Indskrift med fordybede
versaler, udfyldt med sort. Monumentet, der krones af en volutgavl, har indfældet indskrifttavle
med buede hjørneindsnævringer. Det står på kirkegårdens vestlige del.
5) (Fig. 79), o. 1850, over Herman Hansen Albertsen, *27. marts 1796, †22. juli 1850, og hustru Elisabeth Charlotte Amalia, »døbt Eriksen«,
*6. aug. 1806, †18. sept. 1882.
Tavle af grå kunststen, 122×61 cm. Indskriften,
med fordybede versaler og fraktur (afdødes nav-

Fig. 79-80. Kirkegårdsmonumenter. 79. Nr. 5, o. 1850, over Herman Hansen Albertsen (†1850) og hustru Elisabeth Charlotte Amalia (†1882) (s. 1716). 80. Nr. 6, o. 1851, over skipper og handelsmand Peter Hansen Kromann
(†1851) (s. 1717). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monuments. 79. No. 5, c. 1850, to Herman Hansen
Albertsen (†1850) and his wife Elisabeth Charlotte Amalia (†1882). 80. No. 6, c. 1851, to the sea captain and trader Peter
Hansen Kromann (†1851).
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Fig. 81. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1853, over
Cathrine Bøye (†1853) (s. 1717). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 7, c. 1853, to
Cathrine Bøye (†1853).

ne), udfyldt med sort, afsluttes med et skriftsted
(Sl. 49,16). Tavlen har forsænkede, skråt afskårne
hjørnefelter med ornamenter, øverst tv. splitflag,
th. Dannebrog, nederst tv. kompasrose, th. anker.
Over indskriften er et fordybet kors, udfyldt med
sort. Stenen står ved diget langs kirkegårdens sydside.
6) (Fig. 80), o. 1851, over Peter Hansen Kromann, skipper og handelsmand, *27. april 1800,
†7. maj 1851.
Liggesten af grå kunststen med indfældet tavle
og ornament af hvidt marmor, 106×61 cm. Indskriften, med fordybet kursiv og fraktur (afdødes
navn), udfyldt med sort, afsluttes med et skriftsted
(Sl. 64,11). Den profilerede sten har forskelligt
Fig. 82. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1864, over skipper Hans Albert Hermansen (†1864) og hustru Ellen
Chatrine Hermansen (†1869) (s. 1717). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 8, c. 1864,
to the sea captain Hans Albert Hermansen (†1864) and his
wife Ellen Chatrine Hermansen (†1869).
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udformede hjørneornamenter. Øverst tv. ses et
vinget timeglas over krydslagt nedadvendt fakkel og le, øverst th. et kors hvorover krydslagt
anker og vedbendranke; nederst tv. en engel med
en guirlande af laurbærblade, og nederst th. en
palmegren. Den højovale indskrifttavle er indrammet af to sammenbundne egegrene, og over
tavlen ses et håndtryk. Stenen er anbragt oprejst
ved diget langs kirkegårdens sydside.
7) (Fig. 81), o. 1853, over »den ædle Hustrue
og Moder« Cathrine Bøye, *21. okt. 1803, †31.
aug. 1853, »Barnlig Kjærlighed satte den trofaste
Moder dette Minde«.
Tavle af hvidt marmor, 61×43 cm. Indskrift
med fordybet skriveskrift og fraktur (afdødes
navn), udfyldt med sort; efter personalia et skriftsted (Matt. 25,21). I lapidarium i kirkegårdens
sydvestre del.
8) (Fig. 82), o. 1864, over Hans Albert Hermansen, skipper, *28. aug. 1797, †27. april 1864, og
hustru Ellen Chatrine Hermansen, f. Kromann,
*15. sept. 1798, †31. marts 1869.
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grenværk i grøn, rød og rødviolet, indskriften står
med hvidt på sort bund. I Marstal Søfartsmuseum
(inv.nr. 21020c).
10) (Fig. 84), o. 1868, over Bøye Kromann,
skipper, *29. maj 1810, †7. juni 1868, og hustru
Anna C. Kromann, f. Jensen, *15. okt. 1816, †30.
maj 1884.
Grotte af grå kunststen med tavle og kors af
hvidt marmor, 175×87 cm. Indskrift med fordybet fraktur. Grotten og den tilhørende sokkel er
overalt prydet med vedbend i relief. I begge sider
er indfældet en tavle med indskrift, den ene med
personalia, den anden med et vers:

Fig. 83. *Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1866, over
Kirsten Knudsen (†1866) (s. 1718). I Marstal Søfartsmuseum. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – *Churchyard
monument no. 9, c. 1866, to Kirsten Knudsen (†1866).

Grotte af grå kunststen med tavle og kors af
hvidt marmor, 164×70 cm. Indskrift med fordybede versaler, udfyldt med sort. Grotten og den
tilhørende sokkel er prydet med vedbend i relief.
I grottens forside er indfældet en fladbuet indskrifttavle, hvorover ses spor efter et †ornament.
Øverst er et nedfældet kors. I kirkegårdens sydøsthjørne sammen med nr. 1.
*9) (Fig. 83), o. 1866, over Kirsten Knudsen, f.
Christensen, *2. febr. 1828 i Vindeballe, †8. dec.
1866 på Halmø.
Kors af støbejern, 99×72 cm; foden er afbrækket.175 Indskrift med fordybede versaler. Gennembrudt arbejde med to snoede bladranker, der
i de spidse, trefligede korsender har valmuekapsler. I korsskæringen er en indskrifttavle med personalia; på bagsiden et håndtryk og ordene »Fred
med dit støv!«. Korset er sekundært bemalet med

Fig. 84. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1868, over
skipper Bøye Kromann (†1868) og hustru Anna C.
Kromann (†1884) (s. 1718). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Churchyard monument no. 10, c. 1868, to the sea
captain Bøye Kromann (†1868) and his wife Anna C. Kromann (†1884).
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forside er indfældet en fladbuet indskrifttavle,
der foroven har et påsat ornament i form af et
håndtryk. Over tavlen er en indfældet medaljon med motivet »Ungdom« eller »Sommer« fra
Thorvaldsens reliefserie, Livets aldre og årets tider. Øverst et nedfældet (†)kors, hvoraf kun den
nederste del er bevaret. Grotten står på kirkegårdens vestlige del.
12) (Fig. 86), o. 1873, over Christen Hansen,
skipper, *29. april 1798, †13. okt. 1873, og hustru
Johane(!) ( Johanne) Chathrine Hansen, *21. juli
1802, †19. okt. 1879. Efter personalia et vers:
»Her hviler Christen Hansen
Til Ankers ved sin Kone
Han lætter ikke før
Han kommer for Guds Trone«.

Fig. 85. Kirkegårdsmonument nr. 11, o. 1873, over
Bertine Gjertrudmine Bager (†1873) (s. 1719). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 11,
c. 1873, to Bertine Gjertrudmine Bager (†1873).
»Stille Grav, du trygge Tilflugtshavn,
Bort Du fører os fra Livets Kummer:
Vi jo alle ile i din Favn
Gjennem Dig til Evighedens Sommer«.

Monumentet, der krones af et nedfældet kors,
står på kirkegårdens nordvestlige del.
11) (Fig. 85), o. 1873, over Bertine Gjertrudmine Bager, f. Kromann, (†1873),176 33½ år gammel. Efter personalia et vers:
»Tilfredshed din løn var herneden,
Herren har skænket dig freden.
Dit minde gjemmes,
Ei du glemmes,
Til vi samles hist: Farvel«.

Grotte af grå kunststen med tavle og (†)ornament af hvidt marmor samt medaljon af biskuit,
120×70 cm. Indskrift med fordybede versaler,
udfyldt med sort. Grotten og den tilhørende sokkel er prydet med olivengrene i relief. I grottens

Fig. 86. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1873, over
skipper Christen Hansen (†1873) og hustru Johanne
Chathrine Hansen (†1879) (s. 1719). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 12, c. 1873,
to the sea captain Christen Hansen (†1873) and his wife
Johanne Chathrine Hansen (†1879).
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Stele af grå kunststen med tavle og kors af hvidt
marmor, 150×70 cm. Indskrift med fordybet
fraktur, udfyldt med sort. Stelen og den tilhørende sokkel er udført med kvaderstruktur og
prydet med vedbend i relief. I forsiden er indfældet en indskrifttavle med afskårne hjørner, og
monumentet krones af et nedfældet kors med et
fordybet anker i korsskæringen. Stelen findes på
kirkegårdens vestlige del.
13) ( Jf. fig. 93), o. 1877, over R. E. Rasmussen, fra Halmø, *16. maj 1838, †27. nov. 1877, og
hustru Johanne Rasmussen, f. Andersen, *25. aug.
1835, †26. april 1893.
Grotte af grå kunststen med tavle og ornamenter af hvidt marmor, 129×59 cm, indskrift med
fordybede versaler. Grotten og den tilhørende
sokkel er prydet med vedbend i relief. I forsiden
er indfældet en fladbuet tavle med indskrift og
derover et relief af et håndtryk. Øverst er et ned-

fældet kors, der i korsskæringen har en fordybet,
ottetakket stjerne. I lapidarium på kirkegårdens
sydvestlige del.
14) (Fig. 87), o. 1879, over Hans Clausen Christensen, *13. dec. 1816, †4. aug. 1879, og hustru
Maren Christensen, f. Olsen, *2. nov. 1820, †18.
aug. 1888.
Brudt søjle af hvidt marmor på tilsvarende postament hvorpå indskrift med fordybede versaler.
Over søjlen hænger en krans af egeløv. Gravstedet på kirkegårdens nordvestlige del indhegnes af
et samtidigt gitter af sortmalet støbejern.
15) (Fig. 88), o. 1882, over Christen Larsen
Christensen »af Midtmarken«, *6. juli 1836, †7.
okt. 1882. Indskriften afsluttes med et skriftsted
(Visd. 3,9).
Lille stele af hvidt marmor, 73×32,5 cm, indskrift med fordybede versaler og fraktur (afdødes
navn). Stelen, med tagformet afslutning, har over

Fig. 87. Kirkegårdsmonument nr. 14, o. 1879, over Hans Clausen Christensen (†1879) og hustru Maren Christensen (†1888) (s. 1720). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 14, c. 1879, to Hans Clausen Christensen (†1879) and his wife Maren Christensen (†1888).
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17) (Fig. 89), o. 1887, over H. R. Rosenbek,
skipper fra Kragnæs, *12. okt. 1825, †1. sept.
1887, og hustru Kirsten Rosenbek, f. Klausen,
*27. nov. 1826, †28. aug. 1911.
Grotte af grå kunststen med tavle og ornamenter af hvidt marmor, 107×62 cm. Indskrift med
fordybede versaler og fraktur (afdødes navne). I
grottens forside er en oval, indfældet indskrifttavle indfattet i en krans af egeløv, der er bundet
med et bredt bånd forneden; grotten og den tilhørende sokkel er i øvrigt dekoreret med vedbend. Over tavlen er et indfældet ornament i
form af et håndtryk, og øverst er spor af et †kors,
nedfældet i en egebladskrans. På kirkegårdens
sydøstlige del.
18) ( Jf. fig. 93), o. 1890, over Rasmus Rasmussen »fra Bondebyen«, gårdmand, *1. aug. 1816,
†20. okt. 1890, og hustru Marie R. Rasmussen,
f. Hansen, *14. maj 1825, †11. nov. 1897, samt
plejedatter Jensine R. Rasmussen, *15. nov. 1878,
†7. marts 1891.

Fig. 88. Kirkegårdsmonument nr. 15, o. 1882, over
Christen Larsen Christensen (†1882) (s. 1720). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 15,
c. 1882, to Christen Larsen Christensen (†1882).

indskriften et forsænket felt med tre relieffer: en
korsprydet stele, en skål med valmuer og vedbend samt en cypreslignende busk. Øverst spor
efter en †topprydelse. Stenen står ved diget langs
kirkegårdens sydside.
16) ( Jf. fig. 92), o. 1883, over Christen Hansen,
skipper, *14. april 1832, †27. febr. 1883.
Grotte af grå kunststen med tavle af hvidt marmor og medaljon af biskuit, 97×58 cm. Indskrift
med fordybede versaler og fraktur (afdødes navn),
udfyldt med sort. Grotten og den tilhørende sokkel er smykket med egeløv i relief. I forsiden er
en indfældet, fladbuet tavle med indskrift samt
et fordybet anker. Over tavlen er en medaljon
med motivet »Alderdom« eller »Vinter« fra Thorvaldsens reliefserie, Livets aldre og årets tider, og
øverst er spor efter en nedfældet †topprydelse. I
lapidarium på kirkegårdens sydvestlige del.

Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 89. Kirkegårdsmonument nr. 17, o. 1887, over
skipper H. R. Rosenbek (†1887) og hustru Kirsten
Rosenbek (†1911) (s. 1721). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Churchyard monument no. 17, c. 1887, to the
sea captain H. R. Rosenbek (†1887) and his wife Kirsten
Rosenbek (†1911).
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grene af laurbær og egeløv, og derover en stjerne.
Stelen krones af et latinsk kors med en fordybet
stjerne i korsskæringen. I lapidarium på kirkegårdens sydvestlige del.
20) (Fig. 90), o. 1893, over Ellen Katrine Rasmussen, f. Nymann, fra Kragnæs (†1893).177
Tavle af hvidt marmor, 74×59 cm, revnet foroven. Indskrift med fordybede versaler og fraktur (afdødes navn), udfyldt med sort. Tavlen har
afrundede hjørner og indrammes af en smal
bort med bladformede udvidelser ved siderne
og blomster foroven. Det ovale skriftfelt kantes
forneden af egeløv i relief, foroven af vedbend. I
lapidarium på kirkegårdens sydvestlige del.
21) ( Jf. fig. 93), o. 1894, over Peter Andersen
Grube, *12. okt. 1842, †23. april 1894.
Grotte af rødlig kunststen med tavle af hvidt
marmor og medaljon af biskuit, 94×63 cm. Indskrift med fordybede versaler, udfyldt med sort.
Fig. 90. Kirkegårdsmonument nr. 20, o. 1893, over
Ellen Katrine Rasmussen (†1893) (s. 1722). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 19,
c. 1893, to Ellen Katrine Rasmussen (†1893).

Stele af hvidt marmor, 132×61 cm, indskrift
med fordybede versaler og fraktur (afdødes navne). Stelen, der hviler på en profileret sokkel i
to afsæt, har tagformet afslutning foroven. Over
indskriften er et forsænket, tværovalt felt med relief af et håndtryk. I lapidarium på kirkegårdens
sydvestlige del.
19) ( Jf. fig. 92), o. 1892, over Christen Jørgensen Bøye, skipper, *12. marts 1827, †30. april
1892, hans første hustru Anne Marie Sophie Frederikke Bøye, f. Kromann, *15. juli 1834, †1. aug.
1864, og hans anden hustru Cathrine M. Bøye, f.
Christensen, *23. okt. 1835, †4. jan. 1903.
Stele af hvidt marmor, 153×51 cm, indskrift
med fordybede versaler og fraktur (afdødes navne). Stelen hviler på en sokkel med hulkelprofil,
der i forsiden har et forsænket, cirkulært felt med
relief af et anker. Over indskriften, hvis sidste to
linjer er anbragt under det egentlige skriftfelt, er
et forsænket felt med reliefudsmykning i form
af et håndtryk, indrammet af to sammenbundne

Fig. 91. Kirkegårdsmonument nr. 22, o. 1894, over
Albert Christian Kromann (†1894) og hustru Johanne
Christine Kromann (†1865) (s. 1723). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 21, c. 1894,
to Albert Christian Kromann (†1894) and his wife Johanne
Christine Kromann (†1865).
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Fig. 92. Kirkegårdsmonumenter af sten (nr. 19 og 16) og træ (nr. 10, 5, 2 og 1) i lapidariet. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Churchyard monuments of stone (nos. 19 and 16) and wood (nos. 10, 5, 2 and 1) in the lapidarium.

I grottens forside er indfældet en fladbuet indskrifttavle hvorover en medaljon med motiv af
Thorvaldsens »Natten«. Øverst spor efter en nedfældet †topprydelse. I lapidarium på kirkegårdens
sydvestlige del.
22) (Fig. 91), o. 1894, over Albert Christian
Kromann, *30. okt. 1810, †28. nov. 1894, og hustru Johanne Christine Kromann, *19. sept. 1821,
†6. sept. 1865.
Grotte af grå kunststen med tavle af hvidt marmor, 107×87 cm, indskrift med fordybet fraktur.
Grotten og den tilhørende sokkel har overalt dekoration af vedbend i relief. I for- og bagsiden er
indfældet indskrifttavler, i forsiden med personalia, i bagsiden med et vers:
»Her ender Livets Fryd og Smerte
Og lukkes mangt et ædelt Hjerte;
Men Aanden vil ved Jesu Christ
Fremstaae igien forklaret hist«.

Øverst er spor efter en nedfældet †topprydelse.
Grotten står på kirkegårdens nordøstlige del.

Kirkegårdsmonumenter af træ. I lapidariet på kirkegårdens sydvestlige del findes seks karakteristiske monumenter af træ, der alle må stamme fra
1800-tallets anden halvdel eller begyndelsen af
1900-tallet, og som tidligere prægede kirkegården i stort tal (jf. fig. 73).178 Fem monumenter
af samme type er 1937 afgivet til Odense Bys
Museer, og yderligere et findes i Marstal Søfartsmuseum.
1) ( Jf. fig. 92), over Katrine Rasmussen. Gravstok, 121 cm lang, afsluttet af en drejet knop.
Hvidmalet med indskrift med sort skriveskrift.
2) ( Jf. fig. 92), over R. N. Rasmussen. Gravstok,
154 cm lang, svarende til nr. 1, dog er knoppen
forgyldt.
*3) Over »Lille Laurits«. Gravstok, 135 cm
lang, svarende til nr. 2. I Marstal Søfartsmuseum
(inv.nr. 35270).
*4) Over Karoline Rasmussen. Gravstok, 162
cm høj, svarende til nr. 2. I Odense Bys Museer
(inv.nr. KMO/1937/319).
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5) ( Jf. fig. 92), over Katrine Schmidt. Kors,
119×54 cm, afsluttet med drejede knopper.
Hvidmalet med indskrift med sort skriveskrift,
anført på den vandrette korsarm.
*6) Over ukendt. Kors, 85×46,5 cm, hvidmalet, afsluttet med drejede knopper. Den vandrette
korsarm udgøres af en flad plade, hvor navnet
har været malet. I Odense Bys Museer (inv.nr.
KMO/1937/320).
7) ( Jf. fig. 93), over Anna Marie Nielsen fra
Midtmarken. Kors, 109×56 cm, afsluttet med
drejede knopper og med en tværoval indskriftplade i korsskæringen. Hvidmalet med indskrift
med sort skriveskrift.
*8) Over Anna Rosenbeck. Kors, 163×58 cm,
svarende til nr. 7. I Odense Bys Museer (inv.nr.
KMO/1937/322).
*9) Over ukendt. Kors med rester af hvid maling, 120×48 cm, kronet af en drejet knop. I kors-

skæringen er påsat en oval plade, hvorpå navnet
har været malet. I Odense Bys Museer (inv.nr.
KMO/1937/321).
10) ( Jf. fig. 92), over J. C. Rasmussen og Anna Sofie Rasmussen. Kors, 126×76 cm, afsluttet
med drejede knopper og med en tværrektangulær, profileret indskriftplade med hjørneindsnit
i korsskæringen. Hvidmalet med indskrift med
sort skriveskrift.
11) ( Jf. fig. 93), over Kirsten Hansen, *23. sept.
1861, †11. april 1892. Gravmæle af træ, 120×49,
bestående af en firkantet stok, som bærer en udsavet, vaseformet plade med en tværoval tavle
hvorpå indskriften er anført med sort skriveskrift.
*12) Over ukendt. Gravminde af egetræ, 138
cm højt, bestående af en firkantet stok, som bærer en oval indskriftplade i en vase- eller krukkeformet indramning (48×40 cm). I Odense Bys
Museer (inv.nr. KMO/1937/323).

Fig. 93. Kirkegårdsmonumenter af sten (nr. 13, 18 og 21) og træ (11 og 7) i lapidariet. Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Churchyard monuments of stone (nos. 13, 18 and 20) and wood (nos. 11 and 7) in the lapidarium.
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Svendborg Amt s. 61-64.
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NOTER
1

Hauge 1988 10-13.
Høy 1913; Erik Kroman, »Marstal«, Danmark før og
nu I, 1956, 391-96. Om Ærøs almindelige historie se
s. 1527.
3
RA. DaKanc. D24-1. Fynske og smålandske tegnelser
1699-1707; D25-1 og D25-2. Koncepter og indlæg
1699-1707; Hauge 1988 23-25.
4
RA. DaKanc. D25-21. Koncepter og indlæg 1736.
5
RA. DaKanc. D25-21. Koncepter og indlæg 1736;
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli.
D167. Als og Ærø bispedømme: Sager vedr. de enkelte
sognekald på Ærø 1736-1849.
6
RA. DaKanc. D24-6. Fynske og smålandske tegnelser
1736-40.
7
Filialkirke og kirkegård vil blive beskrevet under Marstal landsogn sammen med øens øvrige landsbykirker.
8
LAFyn. Stad- og Landret. Dok. vedr. kirkegård.
9
NM. C. T. Engelstoft, Kirkerne i Fyns Stift, 170-71.
10
Ejendommen i Kirkestræde blev erhvervet ved mageskifte fra skipper Albert Hermansen 1820; Høy 1913 79.
11
Hauge 1988 35-39.
12
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Større arb.
13
LAFyn. Provstiark. Synsprot.
14
LAFyn. Provstiudv. Synsprot.
15
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.
16
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.
17
Om kirkegårdenes historie i almindelighed, se Niels
Jørgen Poulsen, »De græsklædte grave. Landsbykirkegården fra grønning til haveanlæg«, NMArb 2003, 49-65.
18
LAFyn. Biskop Als og Ærø. Indk. breve.
19
Reglementet var 1844 konfirmeret af kongen. RA.
DaKanc. 1. depart. H44-41. Journal 1844.
20
Høy 1913 76-78; Hauge 1988 35-39.
21
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag.
22
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Emneordn. sager.
23
Landboerne i Ommel og Kragnæs klagede 1846
over det nye forstanderskabs behandling af træerne
på kirkegården. Menigheden havde tidligere haft stort
udbytte af træerne og deres afgrøder, men forstanderen
havde ladet dem fælde. Andre træer havde han solgt på
roden uden at informere herom. LAFyn. Biskop Als og
Ærø. Indk. breve.
2

24

LAFyn. Provstiark. Synsprot. Døren betegnedes 1739
som den ‘lille kirkedør’, 1790 som ‘sakristidøren’, jf.
LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve; Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
25
LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve.
26
Sammenholdt med grundplanen, svarer de 17 alen
til kirkens udvendige bredde, og de 40 alen omtrent
til den indvendige længde. Bygningen, der rejstes, er
indvendig lidt længere.
27
RA. Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli. D167. Als og Ærø bispedømme: Sager vedr. de
enkelte sognekald på Ærø 1736-1849.
28
De fire var to bønder fra hhv. Marstal og Ommel og
to skippere, Erik Albertsen og Christian Carl Eschen.
29
Marstal Egnsarkiv. Eschen 17; Høy 1913 61 f.
30
LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve. Regnskabet
bærer betegnelsen ‘Beregning på de til den nye udi
Marstal opbygte kirkes anvendte og forbrugte materialer samt arbejdsløn og bekostning’. Det er opdelt
efter de forskellige håndværk og kan suppleres med
Eschens eget løbende regnskab for året 1737, der
findes i afskrift i Marstal Egnsarkiv. Eschen 18-23 og er
desuden gengivet i Høy 1913 62-64.
31
Teglværket i Holnis var oprettet 1710.
32
Albertsen og Eschen i brev til biskop Ramus 23. aug.
1737. Det kom senere til tvistigheder mellem tømrermester og tilsynsmænd, idet de anklagede ham for at
have brugt spån af gammelt råddent træ. LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve.
33
Smeden i Rise, Claus Pedersen, fremlagde 28. dec.
1737 en regning på bl.a. (fire) ankre, ‘der er udformet
som et årstal’, og en ‘kongens krone’; LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve. Christian VI’s spejlmonogram
flyttedes 1920 til kirkens sydside, hvorunder der er
anbragt et nyt årstal i jern, »1738«, vel fordi kirken først
blev indviet det år.
34
Marstal Egnsarkiv. Eschen 26-27; Høy 1913 64 f.
35
KB. Kallske Saml 377. 4º.
36
Johan Arndt Dyssel, Forsøg til en Indenlands Reise,
Kbh. 1774, 101.
37
https://www.geni.com/people/Hans-JensenTrap/5113381492250033535 besøgt marts 2017.
38
Hans virke kan følges rundt på kirkerne i Maribo
Amt 1723-55 (DK Maribo, personregister).
39
Kongelige bestallinger af 7. febr. 1737 og 2. juni
1747, jf. http://www.ddd.dda.dk/nygaard/visning_
billed.asp?id=388543&sort=e, besøgt marts 2017.
Hans Jensen Trap meddelte 16. jan. 1737, at han var
beskæftiget med en pille og et hvælv i †Nykøbing
Slotskirke, og at han derfor først 5-6 uger senere ville
kunne komme til Marstal. LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve.
40
Trinitatis Kirke i København, indviet 1656, har
spidsbuede vinduer med jernsprosser.
41
Jf. Hans Andresens dagbogsnotater i LAFyn. Sogneark. Div. sager.

noter
42

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Et dokument er underskrevet af håndværkerne Rasmus Christensen, Albert
Clausen og Christen Christensen, de to kirkeværger,
Rasmus Eriksen og Rasmus Christensen, samt sognepræst Jacob Hornemann.
43
Jf. Karen Margrethe Fabricius, Et lidet kapel. Søby
kirke på Ærø, 1996, 30.
44
Per Lidell, »Marstal kirketårn 1920-70«, Ærøboen
1-2, 1971.
45
I København havde arkitekt Thorvald Jørgensen
1904-05 valgt et firesidet løgspir over Frihavnskirken,
mens Johs. Magdahl Nielsen 1912-14 satte et traditionelt, oktogonalt lanternespir over tårnet på Simeons
Kirke.
46
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Forordn.
47
Jf. Lidell (note 44). Bønskrivelsen kan være formuleret af sognepræst A. Bülow.
48
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Større arb.; Menighedsrådsark.
Møderef.
49
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Syn.
50
Engelstoft (note 9) noterede 1865, at de store vinduer
var ‘uden bue over’.
51
I murværket omkring vinduerne ses ingen spor af
mulige spidsbuede åbninger.
52
Udbudsmateriale til licitation 1920. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Større arb.
53
Hauge 1988 45.
54
Kirkens arkiv. Synsprot.
55
Brev i Havsteen-Mikkelsens Tegnestue, Ærøskøbing,
fra Alan Havsteen-Mikkelsen til menighedsrådet 3. jan.
1973. Jf. også Hauge 1988 41.
56
I november samme år indgik Henning Frederik la
Croix kontrakt om malerarbejde i Ærøskøbing Kirke i
samarbejde med den lokale maler Bohn Johansen ( jf. s.
1552). Sidstnævnte klagede det følgende år over, at han
to gange havde afgivet tilbud på malerarbejde i Marstal
Kirke til en så lav pris, at ingen kunne underbyde ham,
uden dog at have fået opgaven. LAFyn. Kirkeinsp.ark.
Rgsk.
57
For arbejdet skulle la Croix have 55 rdlr. Materialerne, som kirken skulle sørge for, omfattede bl.a. 24
‘bøger guldskum’ (uægte bladguld), linolie, terpentinolie, ‘bleghvidt’ (blyhvidt), cinnoberrødt, brunrødt og
‘engelsk jord’ (engelskrødt, dvs. jernoxydrødt), berlinerblåt, florentinerlak, kobberrøg (sort/tørrelse), sølverglød (gul/tørrelse), »zit gelb« (citrongul), umbra
(brun), auripigment (gul), metalguld, kønrøg (sort)
og okker, som indkøbtes via købmænd i Marstal og
Ærøskøbing. LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. Jf. også Karin
Vestergaard Kristiansen, Dansk kirkeinventars farvehistorie. En kronologisk og kontekstuel undersøgelse med
Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv som indsamlingskilde (ph.d.-afhandling), 2014, 239 ff.
58
LAFyn. Stiftsøvr.ark. Rgsk.
59
Hauge 1988 40; LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.
60
En mikrofilm af Eschens optegnelser findes i RA.
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Filmsamlingen. D-samlingen nr. 156. Endvidere findes
en afskrift i Marstal Egnsarkiv (Eschen), ligesom dele af
optegnelserne er trykt i Høy 1913 62 ff. Det er uvist,
hvor originalmanuskriptet findes.
61
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 1742-1822; Samtl. rgsk.
1823-1947; bilag 1798-1947; Stiftsøvr.ark. Rgsk. 17411857.
62
NM. Indb. ved Henry Petersen o. 1884.
63
LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve. Ved synet over
kirken i september 1738 var Jørgen Nielsen til stede
og betegnedes sammen med murermester Hans Jensen
Trap og tømrermester Erik Andersen Lillie som dem,
‘der alle tre havde bygget kirken’.
64
I det afsluttende regnskab dateret 15. sept. 1738
over anvendte materialer omtales træ til ‘døre, skabe,
»Skievesteen«, rækværk, skrifte- og bogstolene og alle
de andre (stole), både lukkede og åbne, og knæfaldet
for alteret’; alt formentlig udført af Jørgen Nielsen og
hans medhjælpere. LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve.
65
J. R. Hübertz, Beskrivelse over Ærø. Et historisk, topografisk Forsøg, Kbh. 1834, 191.
66
Marstal Egnsarkiv. Eschen 25; Høy 1913 67.
67
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
68
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Kontrakter m.m.; Stiftsøvr.ark.
Rgsk.
69
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Adkomster m.m.
70
LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve; Kirkeinsp.ark.
Rgsk.; Marstal Egnsarkiv. Eschen 21; Høy 1913 63.
71
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Bilag.
72
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Adkomster m.m.; Provstiark.
Synsprot.
73
RA. DaKanc. 1. depart. H18-1286. Brevsager 1843
(nr. 3032); LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Bilag.
74
Høy 1913 73, ifølge hvem ikke alle menighedens
medlemmer havde lige let ved at forsone sig med
dette. Jf. også Hauge 1988 41, og Karsten Hermansen,
… saa maler jeg, hvad jeg har set. Jens Erik Carl Rasmussen
(1841-1893), Marstal 2016, 195 ff.
75
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Syn; Provstiark. Synsprot.
76
Sidefelternes lærreder var oprindelig gennemløbende med en total højde på 355 cm. NM. Indb. ved
Mogens Larsen 1968.
77
LAFyn. Provstiark. Synsprot. J. E. C. Rasmussen, der
var født i Ærøskøbing, var flyttet til Marstal fra København året før. Han malede desuden altertavler til kirkerne på Strynø (1881, Sunds Hrd.) og Anholt (1889,
Randers Amt), jf. Hermansen 2016 (note 74) 202 ff.
78
Høy 1913 70.
79
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1968.
80
Chr. Kiilsgaard, Rudkøbing. Topografi og Bystyre II,
Rudkøbing 1955, 125, med henvisning til Rudkøbing
magistrats kopibog for 1743.
81
Betegnelsen ‘blomsnider’ hentyder muligvis til en,
der kan udføre intarsia, jf. Kiilsgaard (note 80) 127, dvs.
en dekupør. Møbler, tilskrevet Jørgen Nielsen (eller
hans søn og efterfølger) er afbildet i samme 126 (en
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93

LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Syn; Stiftsøvr.ark.
Rgsk.
95
LAFyn. Bispeark. Indk. breve; Kirkeinsp.ark. Syn.
96
LAFyn. Bispeark. Indk. breve; Kirkeinsp.ark. Samtl.
rgsk.; Kontrakter m.m.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
97
De nærmeste paralleller findes i Hou (Langelands
Nørre Hrd.) og Bregninge kirker (Ærø Hrd.).
98
Ærø Avis 14. dec. 1935.
99
Marstal Egnsarkiv. Eschen 22; Høy 1913 63.
100
Ifølge traditionen havde fadet – næppe troværdigt
– oprindelig været benyttet ved dåb af uægte børn, jf.
Ærø Avis 14. dec. 1935; Hauge 1988 43.
101
LAFyn. Bispeark. Ærø Provstis breve; Kirkeinsp.ark.
Rgsk.; Marstal Egnsarkiv. Eschen 22; Høy 1913 63.
102
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Adkomster m.m.;
Stiftsøvr.ark. Rgsk.
103
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Provstiark. Synsprot.
104
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Kirkens arkiv. Synsprot.
105
Himlen omtales også 1865 af Engelstoft (note 9).
106
Stafferingen var udført direkte på træet med grå
farve, der dannede bund for forskellige marmoreringer. På kurvens fodliste var marmoreringen blågrøn,
mens den på det øvrige rammeværk var udført med
dodenkoprødt og hvidt; dog var det øverste profilled cinnoberrødt. Frise- og postamentfelterne havde
blå marmorering, og i sidstnævnte dannede to parallelle, hvide partier bund for en ikke nærmere beskrevet indskrift med kursiv med store og små bogstaver
malet med gulgrøn farve med mørkebrune skyggevirkninger. Opgangspanelet havde blå marmorering
på hvidgrå bund. Stafferingen var velbevaret undtagen
94

Fig. 94. Giverindskrift under bunden af altersættets
disk (s. 1680). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Donor’s
inscription beneath the bottom of the paten of the Communion set.
dragkiste), i Ole Haslund m.fl., International Møbel
haandbog II, Kbh. 1971, 219 (to dragkister), samt i Christian Waagepetersen, Danske Møbler før 1848. Typerne i
billeder, Kbh. 1980 (dragkister og chatoller, fig. 474-75,
490, 526 og 536; se også s. 31 om Jørgen Nielsens og
sønnens arbejder). Møblerne findes i Nationalmuseet,
Frederiksborgmuseet og Langelands Museum.
82
Fynsk kirkesølv 146; Tove Kjærboe, »Kirkesølvet på
Ærø«, FyStbog 1977, 65.
83
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Provstiark. Synsprot.
84
LAFyn. Provstiark. Synsprot.; Kirkens arkiv. Synsprot.
85
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Stiftsøvr.ark. Rgsk.
Der indkøbtes på en gang seks alterkander, som blev
fordelt til øens kirker ( jf. s. 1562).
86
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Bilag; Provstiark.
Synsprot.
87
»Tanker Over De Tvende Nye Lysestager Som til
Marstalls Kirke blev foræret, og der opsat paa Alteret
Søndagen d. 9de February 1783«; LAFyn. Sogneark. Div.
Sager.
88
Stagerne stammer efter sigende fra et buddhistisk
tempel. Karsten Hermansen, Den danske Darduse. Kinafareren Sophus Black 1882-1960, Marstal 2015, 9, 114.
89
Hauge 1988 42.
90
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Adkomster m.m.; Hauge 1988
42.
91
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Bilag; Høy 1913 74.
92
Antagelig er korstræet fornyet dette år. Jf. også Hauge
1988 42 med note 73.

Fig. 95. Dåbsfad nr. 2, 1845 (s. 1688). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Baptismal dish no. 2, 1845.

noter

på storfelterne, der bar præg af ‘hårdhændet ætsning’.
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1968.
107
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Kontrakter m.m.
108
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Provstiark. Synsprot.; NM. Indb. ved Mogens Larsen 1968.
109
Høy 1913 70; NM. Indb. ved Mogens Larsen 1968.
110
Ærø Folkeblad 28. juli 1938 (nr. 172).
111
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; NM. Indb. ved
Mogens Larsen 1968.
112
Kirkens arkiv. Synsprot.; Hauge 1988 44.
113
LAFyn. Kirkeinsp.ark. Samtl. rgsk.; Større arb.; Forordninger; Den kgl. bygningsinspektør: Sager vedr. kirkebygninger på Fyn 1896-1925.
114
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MARSTAL CHURCH
Historical introduction. In the 16th and 17th centuries
the shipping town of Marstal on the south coast of
Ærø was only a village and fishing hamlet whose
inhabitants attended Rise Church. The place was
given its own church in 1737-38 and in 1766 it
was separated out as an independent parish. In
the 1700s the town experienced a golden age
of trading that lasted until the Napoleonic Wars
in 1807-14. When the war broke out 149 ships
were registered in the town. A new major sailingship period developed from the middle of the
1800s and up to World War I, now with ships in
the overseas trade. The fleet grew to 300 vessels,
and at the same time there was lively shipbuilding
activity. The town suffered great losses during the
two world wars, in which a total of more than 100
seamen lost their lives. Changes in the economic
conditions then led to decline, but the connection
with the sea is still preserved, and the town still has
a navigation school.
The enclosed area around the church was
the parish cemetery until 1896. Today it is a
green area with large trees that almost envelop
the church, and it now appears as a small town
park and memorial grove with many preserved
monuments (cf. below).
Building. The church was built in 1737-38 under
the supervision of the builder Hans Jensen Trap,
Faaborg.The building, which since 1920 has been
dominated by a tall tower in the west, consists of

a nave with a pentagonal termination in the east.
To this belongs a small porch in the south and a
transept, from 1771, in the north. The transept
was built by the master carpenter Johan Paul
Seiffert of Nordborg on Als, while the tower was
designed by the architect Niels Jacobsen, Odense.
A †ridge turret with the bells above the west end
of the church was taken down in 1920. In the
interior the space is covered by plastered barrel
vaults of wood, and large timbered galleries give
the interior a special intimacy.
The construction work was supported by the
King, Christian VI, who granted permission for
collections to that end in the churches of the
whole country. Hans Jensen Trap’s drawing from
1736 (fig. 11) was presented and approved by the
Chancellery in Copenhagen.
Description. The whitewashed and tiled
church was built in a simple Baroque style. The
bricks, described in the accounts as ‘double or
large Flensburg bricks’, were brought from the
brickworks Holnis, south of Flensburg Fjord.
The facades are undecorated, and the only
accentuation on the building is the fivefold
termination behind the altar. At the top the long
sides and chancel section are tied together by
a profiled cornice. The walls are broken up on
the inside by round-arched recesses which were
described by the builder himself as ‘economy
recesses’ because they saved on the materials. The
large windows of the long sides have segmental
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arches of half-brick and have matching segmental
wooden frames.The small porch on the south side
originally had a hipped roof until a pediment was
built in 1792. The †ridge turret was an octagonal
timbered construction terminated by an elegant,
shingled, tarred spire. The bells hung in a lantern.
The construction in 1736-38 is well elucidated,
since in the Odense episcopal archives drawings
and estimates, contracts with the artisans and
accounts are preserved. Besides the builder Hans
Jensen Trap the master carpenter Erik Andersen
Lillie, also from Faaborg, was involved as well
as the cabinetmaker and woodcarver Jørgen
Nielsen from Rudkøbing. The last of these made
two now-lost †drawings for the altar and pulpit.
Timber and lime for mortar came from Gotland;
lead and nails were bought in Lübeck. The smith
was paid for eight large †iron windows. In a
handing-over inspection of 9 September 1738
the construction work was approved by two
master artisans from Odense (one was the mason
Gottfried Groman) and a cabinetmaker from
Ærøskøbing. The finished church, apart from the
windows (which were segmentally, not pointedarched) corresponded to Hans Jensen Trap’s
drawing.
The style of the church is simple and the
workmanship is good. It is a community building
that was meant to contain its whole congregation;
and indeed it was to make room for everyone
that it was furnished in 1764 with a large gallery
and expanded in 1771 with a transept which was
also furnished with a gallery. Hans Jensen Trap
(1696-1763), who as we have seen could both
build and draw, was entrusted from 1722 with
the maintenance of the churches on Falster, and
in 1737 – the same year as he built the church in
Marstal – he was also appointed master builder
for the King’s castles and churches on LollandFalster. It is rather surprising that in his drawing
he has proposed pointed-arched openings, which
have been extremely rare in Danish churchbuilding since the middle of the 1600s.
The transept, which was built in 1771 by
Johan Paul Seiffert, matches the church in its
main features, although on the inside it has
uninterrupted wall surfaces.

Already before it was built – and before the end
of the world war – the tower from 1920 was called
‘the peace tower’. The copper-clad pyramidal
roof has outward-curving surfaces. At each point
of the compass the four-sided lantern above has
large electrically illuminated clock faces of glass
which serve at night as a navigation mark. In
1919 the architect, Niels Jacobsen, presented two
alternative proposals (fig. 16a-b) for the cladding
of the roof and the design of the spire: either
small roofing tiles which would require a more
slender roof, or – as became the case – copper
plates that permitted more ornamental forms.
†Ceiling painting. According to a contract of
1767 with the painter Henning Frederik la Croix,
the latter was to paint the ceiling in a ‘beautiful
sky-blue colour with a gilt sun in the middle and
clouds everywhere’.
Furnishings. From the construction of the church
in 1737-38 come the pulpit and presumably also
the Communion table. The new church was also
equipped with the necessary furnishings in the
form of an †altarpiece and †altar rail, †font, †pews
and a †confessional. The woodwork was done
by the ‘flower carver’ and cabinetmaker Jørgen
Nielsen, Rudkøbing. The most basic furnishings
were also procured, including a †Communion
set and a pair of †altar candlesticks of pewter, a
†baptismal dish of brass and a †bell. In 1742 the
merchant Hinrich Selck and his wife Catharina,
in Neumünster, donated a Communion set of
silver. Two poor boxes are dated 1746 and 1763.
In 1764 the large †gallery was set up at the
west wall, and in 1771 the newly built transept
was furnished with †pews on the floor and a
†gallery set up at the same time. A further †bell
was procured no later than 1773; both bells
have later been recast. In 1783 Captain Albert
Hermandsen and his wife Ellen donated a set
of altar candlesticks of brass. In the second half of
the 1700s and at the beginning of the 1800s the
church also received several chandeliers and church
ships as gifts from members of the congregation,
including the oldest of the total of seven church
ships, Kronprindsens Ønske, which was hung up in
1778.
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In 1843 a new altarpiece was procured, ap
parently executed after a drawing by the painter
C. A. Zehngraf, Svendborg, who also painted the
contemporary (†)altar painting with the Agony in
the Garden as its subject, which now hangs on
the south wall. Probably in 1852 the gallery in
the west was refurbished and at the same time
the †gallery in the transept was taken down; a
new gallery was not set up until 1879. In 1863
the church was given its first musical instrument,
a †harmonium, which was replaced in 1871/72
by an †organ, which was again renewed in 1904.
In 1870 the Romanesque font, the church’s
oldest item of furnishing, was transferred from
Tranderup Church along with the baptismal dish,
which can be dated to the 1500s. In 1881 came
the present altar painting of Jesus calming the
storm on the Sea of Galilee, painted by Jens Erik
Carl Rasmussen.
In the years 1905-16 the pews on the floor
and in the galleries were renewed, and at the
same time the pulpit was moved one bay to the
east. With the erection of the tower in 1920 the
church was given a (†)tower clock, made by the
astronomical clockmaker Jens Olsen and donated
by the shipowner Niels Jensen Ohlsen and his
wife Anne. In 1925 the married couple Sophus
and Minna Black donated two large Chinese
candlesticks which stand on either side on the
entrance to the chancel. The altar rail and chancel
rail, the chancel benches and the loose chairs in the
chancel were added in 1926-27, partly as gifts
from members of the congregation. The organ
was built in 1973 by Th. Frobenius & Sønner.
The present colour scheme was established in
1973 by the architect Alan Havsteen-Mikkelsen.
The altarpiece and the pulpit are red-painted
with gilt inscriptions; the altar rail and the
chancel benches stand in stained oak. The pews
on the floor are painted in a deep blue colour,
while the parapet and benches of the gallery as
well as the organ casing are light grey.
The original colour scheme is not known. In
1767 the furnishings were painted with marbling,
pearl grey and gilding by Henning Frederik la
Croix. In 1905 and 1928 the furnishings were
given oak veining.
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Description. In the following the most important
furnishings are described in the same order as in
the Danish text and with references to the figures
in brackets.
The altarpiece (cf. fig. 26) is from 1843. The
painting of the large panel, Jesus calming the
Storm on the Sea of Galilee (fig. 27), was painted
by Jens Erik Carl Rasmussen in 1881. The side
panels, showing the evangelist John and the
apostle Peter, were painted in 1843 by Christian
Antoni Zehngraf, Svendborg, after Thorvaldsen’s
sculptures in Copenhagen Cathedral. The (†)altar
painting of The Agony in the Garden (fig. 28), also
by Zehngraf, hangs on the south wall of the nave.
The Communion set (fig. 29), from 1742, was
made by an unidentified goldsmith, ‘DW’, in
Neumünster and donated by the merchant
Hinrich Selck and his wife Catharina. The wafer
box (fig. 30), 1785, was made by the goldsmith
Christian Hosøe, Copenhagen. One of the
church’s Communion sets for the sick (fig. 32) consists
of a chalice from 1784 with the Copenhagen
city mark, a paten from c. 1825, made by the
goldsmith Jørgen Kastrup, Nyborg, and a more
recent wafer box. The second Communion set for
the sick (fig. 33) is from 1893. An altar jug (fig.
31) from 1942 was made by the goldsmith K. C.
Hermann, Copenhagen.
The altar candlesticks (fig. 35) were donated
in 1783 by Captain Albert Hermandsen and
his wife Ellen. Two candlesticks of Chinese
origin (fig. 36), possibly from the 1800s, were
donated in 1925 by the telegraph manager and
art collector Sophus Black and his wife Minna
in memory of the latter’s parents. Two other
candlesticks (fig. 37) were donated in 1915 by the
churchwarden Sophus Reventlow and his wife
Nellie, while two seven-branched candlesticks (fig.
38) were presented in 1902 by Anna and Hans
Christensen. The Communion table crucifix (fig.
39), 1883, is a donation from the congregation to
mark the quatercentenary of the birth of Luther.
A chasuble (fig. 40) is from 1916/17.
The altar rail (cf. fig. 26) is presumably from
1926.
The Romanesque font (fig. 41), of the southern
Funen type, was transferred from Tranderup
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Church in 1870 along with the baptismal dish (fig.
42), which is from the 1500s and is of southern
German origin. It is in brass and in the bottom
has a chased representation of The Twelve Spies in
Canaan. A second baptismal dish (fig. 95), of blacklacquered metal, is from 1845.Two baptismal jugs are
from 1850 (fig. 43) and 1905 (fig. 44) respectively.
The pulpit (fig. 45) was made in 1737 by the
‘flower carver’ and cabinetmaker Jørgen Nielsen,
Rudkøbing, along with the church’s original
†altarpiece etc. (cf. above).
The pews (cf. figs. 22 and 52-53) were made
partly in 1905 (the nave pews), and partly in 1912
(the transept pews). The chancel benches (cf. fig. 46)
are from c. 1926 and were donated by private
donors, like the priest’s chair (fig. 47) from 1905.
Behind the altar stands a chair (fig. 48) from c.
1830-50, while the loose chairs in the chancel (cf.
fig. 52) were donated in 1926-27 by members of
the congregation.
One poor box (fig. 49) was made in 1746 by
Johan Daniel Hase, the second (fig. 50) is from
1763. A collection purse (fig. 51) can probably be
dated to the first half of the 1800s.
Two large galleries (cf. figs. 52-53) were set up
above the western half of the church, probably in
1852, and above the transept in 1879 as successors
to older †galleries. The galleries are furnished
with benches from 1916.
The organ (cf. fig. 52), from 1973 was built by
Th. Frobenius & Sønner, Kongens Lyngby.
A painting (fig. 56) showing Jesus Asleep in the
Boat, was painted in 1876-81 by Jens Erik Carl
Rasmussen and acquired for the church in 2016.
Chandeliers. A chandelier of glass from c. 1750
(fig. 57), probably of Bohemian origin, was do
nated in 1814/15 by two sea captains. It hangs
in the transept. A 16-branched chandelier (fig.
58), which hangs in the nave, was donated by
a married couple in 1769, while a small sixbranched chandelier (fig. 59), which hangs above
the north gallery, was donated in 1798 by the
superintendent Lieutenant Friederich Almer and
his wife Nicoline Christine Almer.
The church has seven church ships and thus one
of the country’s largest collections of church ships,
only exceeded by the Fanø churches in Nordby

and Sønderho. 1) (Fig. 60-61), hung up in 1778,
Kronprindsens Ønske, a ship of the line, donated by
seven men from Marstal. 2) (Fig. 62), hung up in
1804, Christian IX (formerly Ærøe), a naval frigate,
donated by nine seamen. The ship is 321 cm long
and thus one of the country’s largest church ships.
3) (Fig. 63), hung up in 1804, Seir Krandsen, a sloop.
4) (Fig. 64), hung up in 1884, Immanuel, a fullrigged three-master, built by the ship’s carpenter
C. Palle and donated by 21 named individuals. 5)
(Fig. 65), hung up in 1932, Bethel, a four-masted
bark, built and donated by the ship’s carpenter J.
Chr. Nielsen and the shipmaster H. Hay. The ship
is a model of the bark Familien, which was built
in Marstal. 6) (Fig. 66), hung up in 1943, Hans
Peters Minde, a three-masted topsail schooner, built
and donated by the shipbuilder Gorm Clausen
in memory of a son shipwrecked in the war. The
ship is a model of the topsail schooner Yrsa, which
was built by Gorm Clausen’s yard in Marstal in
1902. 7) (Fig. 67), hung up in 1988, Hanne Hansen,
a coaster, made by the ship’s carpenter Henning
Terkelsen, Marstal, and donated to mark the
church’s 250th anniversary by a number of local
societies. The ship is a model of the ‘Caroliner’
Hanne Hansen, which was built by H. C.
Christensens Stålskibsværft in Marstal in 1958.
A (†)tower clock (fig. 68) from 1920 was made
by the astronomical clockmaker Jens Olsen in the
workshop of the firm Cornelius Knudsen and
paid for by the shipowner Niels Jensen Ohlsen
and his wife Anne.
The church has two bells. One, from 1803
(fig. 69), was cast by P. Petersen, Copenhagen;
the second, from 1920 (fig. 70) was cast by De
Smithske Jernstøberier in Aalborg. Both are re
castings of older †bells.
Sepulchral monuments. A memorial tablet (fig. 72) from
1779 to Albert Friis (†1779) hangs in the nave.
Churchyard monuments. In the former church
yard around the church there are still c. 110
monuments, mainly from the second half of
the 1800s. Notable are a group of churchyard
monuments of wood (cf. figs. 74 and 92-93),
which earlier graced the churchyard in large
numbers (cf. fig. 73).
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SUNDS HERRED i 1780/1783. Udsnit af Videnskabernes Selskabs Kort (jf. s. 1742). – Map of Sunds district 1780/
1783 (cf. p. 1742).
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SUNDS HERRED i 1780/1783 (jf. s. 1741). Herredet talte dengang 16 sognekirker: Skårup, Tved, Skt. Jørgens, Sørup, Egense, Øster Skerninge, Ollerup, Kirkeby, Stenstrup, Lunde, Kværndrup, Bregninge, Landet, Bjerreby,
Drejø og Strynø.Thurø Kirke er bygget 1639-40 og var anneks til Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg, til den 1860 blev
udskilt som et selvstændigt sogn. Valdemar Slots kirke er genindviet 1880 og hører under Bregninge Sogn. Skarø
Kirke er opført 1900 og anneks til Drejø. Skt. Jørgens og Sørup sogne blev indlemmet i Svendborg Købstad 1931.
Udsnit af Videnskabernes Selskabs Kort: »Kort over den nordlige Deel af Fyen med tilgrændsende Kyster af Jylland
og Schleswig«, tegnet af Caspar Wessel 1780, og »Kort over den Sydlige Deel af Fyen tilligemed det tilgrændsende
Stykke af Hertugdømmet Schleswig saavelsom Øerne Langeland, Taasinge, Ærøe, Als og mellemliggende smaae
Øer«, tegnet af H. Skanke 1783. 1:180.000. Begge stukket af Claude Alexandre Guittair (Guiter) 1783. – Map of
Sunds district 1780/1783.
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Sunds Herred, af granit. 1:10. Målt af Pia Katrine Lindholt, tegnet af
Thomas Bertelsen 2018. 1. Skårup. 2. Kirkeby 3. Stenstrup. 4. Kværndrup. 5. Bregninge. 6. Landet, sokkel. 7. Landet,
korbuekragbånd. 8. Bjerreby, korbuekragbånd. 9. Bjerreby, sokkel på kor. 10. Bjerreby, sokkel på skib. 11. Bjerreby,
sokkel på nordre korsarm. – Romanesque base profiles in granite.
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Fig. 1. Kirkeladen og kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tithe barn and church seen from the south
east.

SKÅRUP KIRKE
SUNDS HERRED
Historisk indledning. Kirken (»ecclesia in Scorp«) er tidligst nævnt 1319, da der blev givet fritagelse for 40
dages kirkebod til dem, der besøgte den på udvalgte
festdage eller ydede hjælp til dens ‘bygningsfond,
belysning, prydelser og andre fornødenheder’.1 I samme
forbindelse nævnes, at kirken var viet til Johannes
Døberen (værnehelgen), samt at den rummede et Vor
Frues Alter (jf. s. 1775).
1524-26 bidrog kirken med 18 mark til landehjælpen (ekstraskatten). Beløbet svarede til Egense Kirkes
bidrag, men var en tredjedel større end bidragene fra
Tved og Øster Skerninge (jf. s. 1905, 1831, 1963).2
1583 blev patronatsretten tilskødet Johan Bockholt
til Klingstrup, der var sognets hovedgård, og hustru
Lisbeth Urne sammen med kirkens part af tienden
og tre kirkebol, mens kronens part af tienden skulle
forblive hos præsten i Svendborg (jf. ndf.).3 Om kirkens nære tilknytning til Klingstrup og gårdens skiftende
ejere siden 1500-tallets slutning er der talrige vidnesbyrd. Det gælder både for bygningen (jf. kirkeladens

omdannelse til hospital, opførelsen af et †gravkapel
og korsarmen (s.d.)), glasmalerier, inventaret (jf. altersølv, messehagel, †messehagel, dåbsfad, (†)herskabsstole og †herskabspulpitur, †orgel, lysekrone, †klokke
(s.d.)) og forskellige gravminder (†mindetavle, †gravkrypt (s.d.)). Særligt markerede Lisbeth Urne (-1584)
og hendes anden ægtemand, Johan Bockholt (15371601), sig i slutningen af 1500-tallet, mens medlemmer
af Valkendorffamilien var aktive i 1600- og 1700-tallet,
deriblandt Henning Valkendorf (1595-1658), hans sønnesøn Jørgen Henning Valkendorf (1661-1724) med sin
anden hustru Helle Trolle (1663-1741) og sin søster,
Anna Beate Valkendorf (1662-1720) samt Anna Margrethe von Halem (1702-73), enke efter Henning
Christopher Valkendorf (1693-1740). Kirken fulgte de
skiftende ejere af herregården til 1802, da vicelandsdommer på Fyn, etatsråd Hans Koefoed, overførte den
med tiende og patronatsret til sin anden ejendom,Vejstrupgård (Gudme Hrd.), hvis ejere den derpå fulgte.4
1949 overgik kirken til selveje.5
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Fig. 2. Luftfoto af Skårup Kirke set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1950. I KB. – Aerial photo of Skårup
Church seen from the south west.
Anneksforhold. Tved (s. 1831) blev anneks 1558.6
Kongetienden af Tved blev delt mellem sognepræsten
og kirkebygningen, mens kongetienden af Skårup blev
lagt til sognepræsten ved Vor Frue Kirke i Svendborg (s.
261). Anneksforholdet varede, dog med flere afbrydelser (jf. s. 1832), til 1842.7
Præste- og sogneforhold mv. 1568 var der sognestævne
på kirkegården, da Laurids Hansen blev kaldet til kapellan med bopæl i præstegården i Skårup.8 1589 noterede
Jacob Madsen, at præsten opbevarede sit øl i tårnet.9
O. 1631-35 talte sognet omkring 348 ‘gamle og unge’
kommunikanter; ejerne af Klingstrup sørgede for brød
og vin.10 1646 oprettede Henning Valkendorf en skole
i sognet (‘degneskolen’) med en sædedegn i stedet for
den hidtidige løbedegn fra skolen i Svendborg.11 1652
indrettede han desuden et hospital for fem fattige i
den tidligere kirkelade (s. 1745).12 1772 stiftede Anna
Margrethe von Halem en skole (‘organistskolen’), hvor
undervisningen skulle varetages af kirkens organist eller
en stedfortræder for denne.13 I perioden 1803-94 var
sognepræsten tillige forstander for Skårup Statsseminarium, oprindeligt indrettet i en sidefløj til præstegården.14
Et †kapel på Klingstrup(?) antydes muligvis gennem
Jacob Madsens omtale 1589 af en derværende †husaltertavle med knæleportrætter af ægteparret Johan Bockholt
(eller Peder Lykke) og Lisbeth Urne foran et krucifiks.9

Sagn. Om præsten ‘hr. Split’ (dvs. Christian Andersen
Spleth, sognepræst 1764-94)15 siges, at han både kunne
mane, vise igen og være to steder på en gang m.m.
Bl.a. manede han ved et uheld sin søn i jorden. Sønnen
havde for at skræmme sin far taget et lagen omkring
sig og opsøgt ham på kirkegården om natten. Da faderen tiltalte ham, svarede han ikke, og faderen begyndte
at mane. Da sønnen endelig gav sig til kende, var det
for sent, og faderen manede ham helt i jorden og drev
en pæl igennem ham.16

Kirken, der er opført på en lav bakke i den sydlige
del af kirkegården, ligger i den nordlige ende af
den gamle landsby (fig. 3), der som følge af udstykningen i anden halvdel af 1900-tallet nu udgør
Skårups nordvestlige del. Kirkegården har bevaret
sine grænser, som kan føres tilbage til 1822.17 1821
var hele kirkegården i meget dårlig forfatning. Det
følgende år blev den planeret og udvidet mod
nord, hvorved den opslugte den såkaldte »klosterhave«, som tilhørte †hospitalet, der var indrettet i
den gamle kirkelade (jf. ndf.).17 Gentagne gange
i 1800- og 1900-tallet blev kirkegården foreslået
udvidet, men ønsket blev skrinlagt i 1965.18
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Hegn. Kirkegården ligger på et hævet plateau i
forhold til det omgivende landskab, der mod øst,
syd og vest er afgrænset af en stensætning, som
kan ses på matrikelkortet fra 1805 (fig. 3), men
formentlig er ældre; imod nord af trådhegn og
buskads. Kirkegårdens sydøstligste hjørne er afgrænset af kirkeladen, som ligger en smule lavere
i terrænet end kirken (jf. ndf.).
†Hegn. 1814 omtales en ‘ringmur’, formentlig
ovennævnte stensætning.19 1821 blev kirkegården beskrevet som ‘i så slet tilstand, at der ikke
findes nogen værre i hele landet.’ Hegnet var så
ødelagt, at selv det mindste kreatur uhindret kunne gå over, og kirkegården var derfor ‘tilflugtssted for omvandrende kreaturer og forhungrede
svin’.20 1822 blev stengærdet omsat.20 Nabogårdens lade dannede skel mod øst indtil slutningen af 1900-tallet; da opsattes en stensætning, der
2005 blev erstattet af den nuværende.21
Indgange. Kirkegården har i alt seks indgange.
Hovedindgangen vest for tårnet fører ud til en
gruslagt parkeringsplads. Den består af en køreport
og en ganglåge af sortlakeret smedejern, ophængt
på granitpiller. Et tilsvarende indgangsparti findes
ud for våbenhuset i syd (fig. 25), mens en lignende
port er i det nordøstlige hjørne af kirkegården. De
er tegnet 1951 af arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen (Ollerup).22 Syd for kirkeladen er der en
trappe af chaussésten, og for nordenden af kirkeladen er der en tilsvarende stensat sti. I kirkegårdens
nordvestlige hjørne findes et ophold i beplantningen, som leder ud til graverhuset (se ndf.).
†Indgange. 1806 blev en ny kirkegårdsport anskaffet. 1821 var der fire indgange, som næsten
altid stod åbne, hvorfor svin og kreaturer søgte
tilflugt på kirkegården. De gamle låger og porte
blev nedtaget i forbindelse med omsætningen
af stengærdet, og de ønskedes erstattet af en ny
indgang foran våbenhuset.20 1822 manglede både
piller, porte og låger stadig.19 Foran våbenhuset
stod i 1940’erne en køreport og to ganglåger i træ
med træstolper.23
Beplantning. Den sydlige indgang er flankeret af
to høje lindetræer inden for porten (fig. 2). Langs
stensætningen rundt om kirkegården står forskellige buske og hække, herunder avnbøg langs den
vestlige del.
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†Beplantning. I forbindelse med istandsættelsen
blev kirkegården 1823 beplantet med ‘vækster’ og
træer.17 1842 blev der afholdt auktion over kirkegårdens fældede grantræer.20 1849 blev der givet
tilladelse til, at kirkeejeren måtte sælge poppeltræer fra kirkegården, mod at nye blev plantet i
deres sted.24
Bygninger på og omkring kirkegården. Den senmiddelalderlige kirkelade står i kirkegårdens sydøstlige
hjørne (fig. 1). Dens tagværk er dendrokronologisk dateret til o. 1462 (s. 1770);25 mange af middelalderens kirkelader blev netop opført i sidste
halvdel af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet.26 Den har en rektangulær grundplan på ca.
16,3×7,9 m i udvendige mål.
Murværket er sat i rå og kløvet kamp med de
største sten nederst og synlige fundamentskampesten på hjørnerne og under sydgavlen. Røde
munkesten er brugt i hjørnerne, murkronen og
den nederste del af gavltrekanterne. Skiftegangen
er ikke synlig pga. kalkningen. Den øverste del af
gavltrekanterne og de fem kamtakker er fra begyndelsen af 1930’erne og muret i krydsskifte af
gule teglsten i normalformat. Den yderste kamtak på hver side af gavlen hviler på en falsgesims,

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af ukendt, kopieret
1805 af S. Schultz.Tegnet af Freerk Oldenburger 2017.
– Cadastral map.
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Fig. 4. Kirkeladen set fra nordvest (s. 1745). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tithe barn seen from the north west.

og kamtakkerne er alle skråt afsluttet med røde
vingetegl.
Den søndre gavltrekant er dekoreret med to
savskifter i gesimshøjde samt tre retkantede højblændinger (fig. 1), som formentlig oprindeligt
havde spidsbuede †stik; svarende til kirkens udsmykning på vestforlængelsen og våbenhuset
(jf. ndf.). De oprindelige †kamtakker blev taget
ned 1803 til fordel for halvvalm (fig. 5).27 I den
nordlige gavltrekant blev der ved en restaurering
1954-55 muret en retkantet glug.
I nordgavlen giver en fladbuet dør fra ombygningen i 1930’erne adgang til bygningen, og midt
på vestsiden er der en flad og næsten kurvehanksformet, falset port fra samme ombygning. To tilmurede, kurvehanksformede og falsede døre på
østsiden er fra hospitalstiden efter 1652. Midt for
den vestlige side sad en måske oprindelig †dør
(fig. 5), som var tilmuret i hospitalstiden.

Kirkeladen har syv vinduer, og det er muligt,
at flere kan have rod i oprindelige åbninger. De
fleste er i deres nuværende form fra ombygningen til †hospital i 1652, idet de forholder sig til
de da indrettede mindre rum (fig. 5). Mod øst
er der tre retkantede, kvadratiske vinduer, hvoraf
det nordliges og det sydliges indre vanger er ombygget i forbindelse med ombygningen til kapel
i 1930’erne (jf. ndf.). To tilsvarende vinduer er
indsat i vestsiden og et ligeledes retkantet vindue
i sydgavlen. De er alle smigede indvendig på nær
det midterste mod øst, som er falset. Ved indretningen til †hospital blev det nordligste vindue i
vestmuren delt af en skillevæg (fig. 5).
Tagværket består af 11 spærfag af blandet eg
og fyr med skalke og hanebånd. Tagkonstruktionen er meget ombygget, men dog med enkelte intakte spærfag. Flere spær og hanebånd har
tømmermærker af romertal, men de sidder ikke
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Fig. 5. Opstalt af østfacade, plan og tværsnit af kirkeladen med indretning som hospital (s.
1745). 1:300. Målt og tegnet af Knud Lehn Petersen 1922. I NM. – Elevation of east facade,
plan and cross-section of the tithe barn with disposition as a hospital.

i rækkefølge. I 2017 blev der udtaget tre prøver
af træværket til dendrokronologisk datering (s.
1770).28
I ladens indre gennemførtes 1997 en udgravning, hvor der blev fundet flere gulvlag. Laden
har oprindeligt haft †lergulv.29 Fund af trækul
og enkelte jernslagger i lagene over lergulvet tyder på, at laden har været sekundært anvendt til
håndværksbrug, inden den 1652 blev til †hospital.30 Ved ombygningen til dette blev der lagt et
†teglstensgulv.31
Eftermiddelalderlig anvendelse. 4. september 1652
stiftede kirkeejer Henning Valkendorf et †hospital
i kirkeladen for fem fattiglemmer.32 Bygningen
går under flere navne: »Valkendorfske Kloster« og
»Skårup Hospital«. †Hospitalet fik et stykke jord
til have nord for kirkegården (‘klosterhaven’). To
†døre på østsiden og flere kvadratiske vinduer
blev indsat. Indretningen blev ændret til 11 min-

dre rum, som havde to †skorstene. I 1920’erne
blev †hospitalet nedlagt, og bygningen blev i
1930’erne omdannet til kapel og materialhus.
Bygningen blev restaureret 1816 og igen 195455, og 1984 fik den nyt tag.33 1997-98 blev kirkeladen restaureret og ombygget til aktivitetshus
og konfirmandstue ved arkitektfirmaet Clausen &
Weber (Svendborg).34 Kirkeladens indre udgøres
hovedsagelig af et stort rum. Et brunmalet træloft med synlige bjælker dækker hele bygningen.
Gulvet er lagt med kvadratiske, gule fliser. Ladens
sadeltag har røde vingetegl og brunmalet sugfjæl.
Kirkeladen står hvidkalket både ud- og indvendig.
Umiddelbart uden for kirkegårdens nordvestre
hjørne ligger det hvidmalede graverhus, opført
1986-89 i teglsten af normalformat og dækket af
sadeltag lagt med røde vingetegl.35 Vest herfor er
der en materialeplads.
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Et †kapel blev opført på kirkegården 1898.36
Det blev nedrevet i starten af 1930’erne i forbindelse med ombygningen af kirkeladen.37
Syd for kirken ligger Skårup Seminarium, oprettet
1803 af sognepræst Peter August Wedel (s. 1815).
Den stående nyklassicistiske bygning blev først

opført 1836 i røde mursten med halvvalmet tag.
Indgangen markeres med fire pilastre, som bærer
en frontispice med den græske gudinde Eusebeia
med sine lærlinge. 1920 blev facaderne kalket gule.38 Senere er seminariet udvidet med flere omkringliggende bygninger. 2010 lukkede seminariet.

Fig. 6. Kirkegårdsplan. Nr. 1. Opmåling. Nr. 2-3. Forslag til omlægning.
Nr. 4. Byplan. Målt og tegnet af M. Holm 1821. I RAO. – Layout of the
churchyard 1821. 1. Plan. 2-3. Proposal for new layout. 4.Town layout.
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the north east.

BYGNING
Kirken består af romansk skib, hvortil blev føjet en
senmiddelalderlig vestforlængelse, efterfulgt af et langhuskor. I vest blev siden rejst et tårn, og på sydsiden
kom et våbenhus til. 1707-08 blev tilføjet et †gravkapel i bindingsværk på korets nordside. En korsarm
mod nord blev opført 1754 på samme sted, hvor en
mulig ældre †korsarm havde stået. †Gravkapellet blev
erstattet af et grundmuret sakristi 1862. Kirken har en
let orientering mod nord.

Af den romanske kirke er kun bevaret skibets langmure, som i dag udgør kirkens tredje og fjerde
fag.Til skibet har der utvivlsomt sluttet sig et kor,
hvorom intet vides. Skibet har i den ældste fase
været ca. 13×8,5 m i udvendige mål. Murenes
højde var ca. 4,5 m.
Materiale og teknik. Skibet er opført af granit- og
frådstenskvadre over en skråkantsokkel. Frådstenen er hovedsagelig brugt til detaljer i murværket, såsom blændinger. Materialefordelingen er
synlig over våbenhusets loft (fig. 13). Her er det

oprindelige pudslag også stadig bevaret. Udvendig mod nord kan ses, at kvadrene ligger i relativt
regelmæssige skifter,39 der aftager i højde op mod
gesimsen. De nederste skifter har kvaderstørrelser
op til 90×90 cm. Skibets sydøstlige hjørne fremtræder ved en lodfuge, hvilket ligeledes er tilfældet for det nordvestlige hjørne, hvor også hjørnesokkelkvadren er bevaret. I en sokkelkvader på
skibets nordside er et kvadratisk stenhuggerfelt.
Langmurene er i facaden smykket med rundbuede blændingsfelter med kilestensstik i frådsten
og vanger i granit (fig. 13-14); heraf er den sydlige
langmurs blændinger bedst bevaret. Sydsiden har
otte blændinger af varierende højde, hvis helhed
er delvist ødelagt af et ombygget, senmiddelalderligt vindue og våbenhuset. Sammen med sydportalen og formentlig to romanske vinduer, hvoraf
kun det vestligste er delvist bevaret (jf. ndf.), dannede blændingerne en regelmæssig komposition.
På det østligste hjørne er en højblænding, som
udspringer fra soklens overkant og strækker sig
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Fig. 8. Tværsnit. 1:150. Målt af E. Mindedal Rasmussen 1951, suppleret af
Pia K. Lindholt og Anders C. Christensen, tegnet af sidstnævnte 2018. –
Cross-section.

knap 3 m op ad murværket. Vest herfor var seks
blændinger af vekslende højde og bredde (se fig.
11), hvorefter fulgte syddøren samt en blænding
vest herfor.40 En del af stikket over den anden
blænding fra øst blev senere omsat.

På nordsiden er kun tre blændinger bevaret; en
højblænding østligst på det romanske skib tilsvarende den på sydsiden samt en dobbelt- og en
enkeltrundbuet blænding, som i dag er synlige i
murværket inde i korsarmen (fig. 18).

Fig. 9. Grundplan. 1:300. Målt af E. Mindedal Rasmussen 1951, suppleret af Pia K. Lindholt og tegnet af Thomas
Bertelsen 2018. Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 17.
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Fig. 10. Romanske blændinger på skibets sydfacade (s. 1749). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Romanesque recesses
in the south facade of the nave.

Bagmurene er sat i rå kamp, mens der er brugt
kvadre til åbningerne.
Døre. Nord- og syddøren er placeret over for
hinanden i skibets vestlige ende. Kun syddøren
er endnu i brug; den er sat i granitkvadre, mens
bueslaget er omsat i tegl. Bueslagets vederlag på
ydersiden har profilerede kragsten. Dørens østre

vange er i lysningen profileret med tre rundstave.
Dertil kommer en indvendig vangekvader med
et udhugget, stiliseret skib(?) (fig. 17). Rundbuen
og vestre vange er på indersiden omsat i teglsten.
Den oprindelige dørtærskel er ikke bevaret, men
to nyere trin i granit og gule, kvadratiske teglfliser
leder op til døren.

Fig. 11. Rekonstruktion af skibets romanske facadedekoration set
mod nord (s. 1749). 1:150. Målt af E. Mindedal Rasmussen 1951,
suppleret af Pia K. Lindholt og Anders C. Christensen, tegnet af
Thomas Bertelsen 2018. – Reconstruction of the Romanesque facade
decoration of the nave, looking north.
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Fig. 12a-c. Opstalter. 1:300. a. Sydfacade. b. Østfacade. c.Vestfacade af sakristi (snit b-b). Målt og tegnet af E. Mindedal Rasmussen 1951. I NM. – Elevations. a. South facade. b. East facade. c.West facade of sacristy.
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Fig. 12d-f. Opstalter. 1:300. d. Nordfacade. e. Østfacade af korsarm (snit c-c). f. Vestfacade. Målt og tegnet af E.
Mindedal Rasmussen 1951. I NM. – Elevations. d. North facade. e. East facade of transept. f.West facade.
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Fig. 12g-i. Snit og plan. 1:300. g. Længdesnit set mod nord. h.Tværsnit set mod øst (snit a-a). i. Grundplan. Målt og
tegnet af E. Mindedal Rasmussen 1951. I NM. – Sections and plan. a. Longitudinal section looking north. h. Cross-section
looking east. i. Ground plan.
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Fig. 13. Romansk murværk set fra våbenhusets loft. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Romanesque masonry seen from
the loft of the porch.

Fig. 14.Våbenhusets indre med romansk syddør set mod nord (s. 1751). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior of
porch with Romanesque south door, looking north.
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Den tilmurede norddør, hvis øvre del er ødelagt
af et nyere vindue, kan stadig erkendes udvendig,
da der er et ophold i soklen, hvor døren har været. På indersiden står de retkantede vanger med
et bomhul i østre vange. Døren var ca. 100 cm
bred. Nederst er døren tilmuret med kamp.
Vinduer. Skibets eneste bevarede vindue, som
udvendig er synligt i den brede blænding, der
dækkes halvt af våbenhuset, er dobbeltsmiget og
tilmuret i den ydre murflugt ind til lysningen.
Indvendig er den inderste smig af vinduet synlig i
kirkens fjerde fag (fig. 16). Det er ca. 130×80 cm
i murflugten, og lysningen er ca. 95×40×50 cm.
Der har formentlig været et tilsvarende †vindue
i den beskadigede, store og rundbuede blænding
(fig. 11), så skibet har haft to symmetrisk placerede vinduer i den søndre langmur. På samme vis
har der formentlig været to vinduer i nordmuren.
Indre. Kirken havde sandsynligvis fladt †træloft
(jf. s. 1757).

Fig. 16. Romansk vindue i skibets sydmur (s. 1756).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Romanesque window in
the south wall of the nave.

Fig. 15. Syddørens inderside (s. 1751). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Inside of Romanesque south door.

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen blev kirken forlænget med først
en vestforlængelse og kort efter et langhuskor i
øst. Herefter blev der opført et vesttårn samt et
våbenhus foran skibets sydside.
Vestforlængelsen, som er dendrokronologisk dateret til o. 1448 (s. 1770), er opført i rå kamp med
bygningsdetaljer i røde munkesten, hvor skiftegangen i den øvre del af murværket ikke er synlig
gennem pudsningen.
Den sengotiske dør, som gav adgang fra tårnrummet til vestforlængelsen (jf. fig. 19), var tredobbelt falset og fladbuet. Ved restaureringen i
1954-55 blev den inderste fals hugget af for at
øge bredden, så den nu fremstår dobbeltfalset.

SKÅRUP KIRKE

1757

I sydmuren er der et dobbeltfalset, let kurvehanksformet vindue.41 Indvendig har vinduet
tredobbelt fals, hvoraf den yderste fals løber op i
et højt, retkantet spejl, formentlig fra restaureringen i 1954-55.
Vestforlængelsen har som det romanske skib
oprindeligt haft fladt træloft.
Forlængelsens vestgavl er bevaret i tårnets østlige murværk og har to savskifter ud for murkronen under tre rundbuede højblændinger (fig.
19); den midterste er højest. 1855 bemærkede biskop Engelstoft, at gavlen havde haft »Tinder«,42
hvilket kan anes som kamtakker i murværket fra
mellemstokværket i tårnet.
Langhuskoret på to fag, hvis tagværk er dendrokronologisk dateret til o. 1482 (s. 1770), er opført
i kamp med gesimser og murkroner i røde munkesten. Gesimserne på langsiderne er dobbeltfalsede. Bagmurene er også i kamp, men med større
partier af munkesten op mod hvælvene (fig. 21).
I andet fags sydmur er der en †præstedør, der er
tilmuret i munkesten, og som har et prydskifte af
løbere over det rundbuede halvstensstik.
Koret har kun haft tre høje, falsede og fladbuede vinduer: Ét for hvert fag på sydsiden og ét i første fag på nordsiden.43 Nordvinduets oprindelige,
dobbeltfalsede stik kan ses over sakristiets loft (fig.
Fig. 18. Romanske blændinger på skibets nordfacade
(s. 1750). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Romanesque
recesses on the north facade of the nave.

Fig. 17. Stiliseret skib(?) på syddørens østre vange (s.
1751, sml. fig. 15). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Stylized ship(?) on the eastern side member of the south door
(cf. fig. 15).
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108), men den øvre del er tilmuret 1707/08, og
den nedre del blev på samme tidspunkt omdannet til en dør (s. 1765).Vinduerne mod syd, som
har smigede vanger og skrå sålbænk, er omsat i
nyere tid, hvor stikkene er sænket. De oprindelige fladbuede stik kan anes i murværket. Nederst
har vinduet i korets andet fag rester af det nederste af den yderste fals, som ellers er hugget væk.
Ved langhuskorets tilkomst blev der indsat
krydshvælv i de to nye fag og ottedelte ribbehvælv
i skibet (jf. ndf.). Krydshvælvene har halvstenstykke, let puklede kapper, hvor isselinjen er næsten usynlig. Hvælvkapperne har vederlag i murværket, som er markeret med et fremspringende
skifte. Mellem de to hvælv er der en helstensbred
gjordbue med vederlag i murværket.
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Fig. 19.Vestforlængelsens gavl set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Gable of western extension looking east.

I det sydligste hjørne af østgavlen (fig. 20) er
der en fladbuet piscina, hvis tilmurede udløb er
synligt udvendig på gavlen. Nichen måler ca.
48×40×29 cm. Piscinaen var blændet frem til restaureringen 1954-55.44
I nordmurens første fag er der to nicher. En retkantet niche er nær det østlige hjørne og måler
ca. 63×45×40 cm. Den vestligste har været afsluttet med et muligt spidsbuet bueslag, som nu
skæres af 1700-talsdøren til sakristiet (fig. 29).
Nichens oprindelige størrelse kan ikke bestemmes, men den måler nu ca. 98×34×28 cm.
Korets gavltrekant er uden dekoration. Taglinjen er sat i gule teglsten af normalformat. Koret
har haft †kamtakker på østgavlen, men de blev
nedtaget ved en større restaurering 1803.45
Fig. 20. (†)Piscina indvendig i korets østmur (s. 1758).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – (†)Piscina in the east
wall of the chancel.
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Fig. 21. Korets murværk i gavlen set mod øst. Foto 1929. I NM. – Masonry of chancel
in the gable looking east.

Forud for overhvælvingen af skibet kort efter
langhuskorets opførelse blev murene forhøjet
med fire skifter af munkesten, så der blev plads i
højden til tre ottedelte ribbehvælv med retkantede,
halvstensbrede ribber. Hvælvene hviler på falsede

hvælvpiller, som har to skifter høje, retkantede
kragbånd under vederlagene.46 Hvælvene har
helstensbrede skjold- og gjordbuer og puklede,
halvstenstykke kapper, hvis nederste skifte springer frem fra skjold- og gjordbuerne.
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Tårnet har kvadratisk grundplan og er jævnbredt med skibet. Det er i tre stokværk og er rejst
op mod vestforlængelsens gavl, hvilket er almindeligt på Fyn. Facaden er i røde munkesten med
synlige fundamentsten i de vestlige hjørner. Murene er kraftigt kalkede, så skiftegangen er ikke
synlig. En del teglsten virker slidte og næsten
udhulede. Østmuren hviler på vestforlængelsens
gavltrekant. Bagmuren er sat i rå kamp med de
vestlige hjørner i munketegl. Klokkestokværket
har fire sekundært udhuggede, diagonalt stillede
stilladshuller til hængestilladser.
1589 havde tårnet ifølge biskop Jakob Madsen
†sadeltag, der kan være den oprindelige tagløsning,
†kamtakker og †blændingsdekorationer (fig. 104).
1803 blev både †kamtakker og †taget nedtaget
og erstattet med et pyramidetag.45 Angiveligt var
der en brand i tårnet i slutningen af 1700-tallet.47
Adgangen til tårnet går gennem en dobbeltfalset, fladbuet dør i et spidsbuet spejl i vestmuren
(fig. 24). To trin af granit leder op til dørtrinnet.
Det øverste trin er en meget slidt gravsten (s.
1810). I forbindelse med restaureringen 1954-55
blev den oprindelig tredobbelt falsede dørs inderste fals hugget af. Tårnrummet forbindes med
skibet ved vestforlængelsens vestportal (s. 1756).
Et stort, fladbuet og dobbeltfalset vindue giver
lys i tårnrummet fra syd (fig. 22). Det er smiget
i bagmuren. Det var indsnævret til en lille glug
frem til genåbningen 1954-55 (fig. 12a).
Tårnrummet og mellemstokværket er adskilt
af et fladt, mørkebrunt træloft fra 1954-55, som
bæres af tværgående bjælker. En trætrappe i tårnrummet leder op til mellemstokværket. Herfra
leder endnu en trætrappe op til klokkestokværket.
Oprindeligt var der adgang til tårnets øvre
stokværk ved et fremspringende †trappehus med
en spindeltrappe, hvis løb endnu viser sig som en
hulning i facaden (jf. fig. 22).48 Trappehuset blev
nedrevet mellem 1805 og 1855.49 Overdøren,
som er i mellemste stokværks højde, er fladbuet
med retkantede vanger af munkesten (fig. 23). I
murlivet inden for overdøren er et lille overhvæl-

Fig. 22. Tårnet set fra syd (s. 1761). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tower seen from the south.
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Fig. 23. Overdør til †trappehus set fra tårnets mellemstokværk (s. 1761). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Overdoor to †stairwell seen from the middle storey of the
tower.

vet rum, som har ført ud i trappehuset. Hvælvet
dækkede formentlig hele trappeløbet. Dørens
placering tyder på, at tårnet oprindeligt har haft
en †etageadskillelse i samme højde som nu. Den
nuværende trappe og etageadskillelse erstattede
1954-55 en tilsvarende, indvendig †trappe, som
førte op til en mindre repos i højde med det nuværende loft, hvorfra der var videre adgang til
klokkestokværket (jf. fig. 12a).
Klokkestokværket har seks fladbuede, falsede
glamhuller; ét i nord og syd og to i øst og vest.
Mod nord og syd måler de ca. 195×95 cm i lysningen. De øst- og vestlige glamhuller er mindre; kun 170×60 cm. Det nordlige vindues ydre
fals er meget uregelmæssig. Glamhullerne havde
nederst indtil 1954-55 en, formentlig sekundær,
†skråkant belagt med vingetegl.

1762

SUNDS HERRED

SKÅRUP KIRKE

Fig. 24. Tårnet set fra vest (s. 1761). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tower seen from the west.

Våbenhuset er opført på kirkens sydside ud for
den romanske syddør. Det er opført af røde munkesten i munkeskifte på et synligt kampestensfundament og har flerfalset gesims med sugfjæl
under tagudhænget. Gavltrekanten, hvis konturer
er ommuret med gule normalsten, har to savskifter i gavlfodshøjde samt tre spidsbuede højblændinger, ligesom vestforlængelsens gavl (s. 1757).
Gavltrekanten havde indtil 1803 †kamtakker.45
Gavlens nyere, fladbuede dør af normalsten er
formentlig fra anden halvdel af 1800-tallet, da
den 1862 trængte til at blive fornyet og forstørret.50 Døren har formentlig erstattet en rundbuet
†dør i et spidsbuet spejl, hvilket 1856 blev vist på
Burman Beckers skitse (fig. 105). Ved ombygningen blev en del af det nederste savskifte fjernet
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(jf. fig. 25). I øst og vest er der et lille spidsbuet
støbejernsvindue. En †glug i den nordligste niche i
vestmuren gav oprindeligt lys i våbenhuset. Den
er nu tilmuret.
I hver af de indre øst- og vestvægge er der tre
fladbuede, ca. 30 cm dybe nicher, som måler ca.
160×135 cm. I den midterste niche på hver side
er der et lille vindue (jf. ovf.). På hver side af syddøren er også en nu tilmuret niche (160×70-80
cm) med en indmuret gravsten (s. 1810) i hver.
Våbenhuset har fladt gipsloft, som ligger i højde med murkronen. 1853 burde loftet hæves en
alen, så det hvilede på murlejet. 1855 var loftet
nyt, men ikke hævet, hvilket det ville blive ved
næste udskiftning. 1875 påtegnedes igen, at loftet
burde hæves.51 Loftet har formentlig ligget på en
afsats 230 cm oppe i murværket over nicherne, så
våbenhuset havde et styrtrum. I dag bliver våbenhuset brugt som opbevaringsrum.

Fig. 25. Våbenhuset set fra syd (s. 1763). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Porch seen
from the south.
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†Korsarm(?). Ud for kirkens tredje fag er mod
nord en korsarm. De nederste ca. 125 cm af murværket og fundamentet er sat i kampesten, mens
det øvre murværk fra 1754 (jf. ndf.) er af normalsten og tyndere end kampestensmurværket
(jf. fig. 26). Dette tyder på, at der kan have været
en forgænger, som var eller blev delvist nedbrudt
inden korsarmens opførelse 1754. Den ældre
korsarms datering er dog uvis.
Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Korsarmen blev opført ud for kirkens tredje fag mod

nord. Ifølge en indmuret bygningstavle (fig. 27)
i nordvæggen er den opført 1754 af kirkeejer
Anna Margrethe von Halem, enke efter Henning
Christoffer Valkendorf. Den blev kaldt »Skårupørekirken«, antagelig fordi beboerne fra Skårupøre havde plads her (jf. s. 1797).52
Tilbygningen er opført af gule normalsten og
har falset gesims. Murene, hvis skifte ikke kan
ses gennem pudsningen, er ca. 20 cm tyndere
end det nederste, kampestenssatte murværk, der
kunne stamme fra en ældre †korsarm (jf. ovf.). I

Fig. 26. Korsarmens indre set mod nord (s. 1764). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Interior of transept looking north.
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Fig. 27. Bygningstavle til minde om korsarmens opførelse 1754, opsat af Anna Margrethe von Halem (s. 1765).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Construction tablet commemorating the building of the transept, 1754, set up by Anna
Margrethe von Halem.

bagmuren er en afsats ved skiftet mellem kamp
og tegl mellem 80 og 110 cm over gulvet. I gavlen markeres gavlfoden af et let tilbagespring i
facaden (jf. fig. 7). I den udekorerede gavltrekant
er der to murankre af jern samt et rundt ventilationshul ind til tagrummet.
To spidsbuede, smigede vinduer i øst og vest
giver lys i korsarmen, mens nordmuren har et
fladbuet, smiget vindue. Det blev blændet 195455, da orglet blev flyttet til korsarmen (s. 1803).
De spidsbuede vinduer er muligvis omdannet
ved restaureringen 1803 (s. 1767).
Adgangen fra skibet til korsarmen går igennem
en rundbuet arkade af munkesten.
Korsarmen er dækket af et pudset grathvælv af
træ (fig. 28). Trækonstruktionen hviler i de nordlige hjørner på to profilerede vederlag i muren
(jf. fig. 26), som antyder, at hvælvet kan have haft
en †stukdekoration.

Bygningstavle (fig. 27), 1754, udført i sandsten
og stuk med reparationer i cement,53 90×120 cm.
Tavlen har våbenskjolde for slægterne Valkendorf
og von Halem samt versalindskrift i relief: »H.
C. Valkendorp A(nn)o 1754 [A]M v Halem«, alt
indsat i en kartoucheramme med rudemønstret
bund og bladværksornamentik. Tavlen, der er
gråmalet med forgyldte detaljer, er indmuret i
korsarmens nordvæg (jf. fig. 26).
Et †gravkapel i egebindingsværk blev opført
1707/08 af kirkeejer Jørgen Henning Valkendorf
og Helle Trolle på korets nordside, hvor sakristiet
står i dag (jf. ndf.).54 Det målte ca. 6,3×5,2 m. Det
sengotiske vindue i korets nordmur blev ombygget til en falset dør fra korets første fag ind til kapellet. Vinduets stik fremstår derved som et højt,
fladbuet spejl over døren (fig. 29). Det udfyldes ind
mod koret af en våbentavle (s. 1811). I hvert fald
fra 1814 blev gravkapellet benyttet som sakristi.19
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Fig. 28. Korsarmens træbyggede hvælv set mod nord (s. 1765). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Wood-built vault of transept, looking north.

Det blev beskrevet som mørkt og fugtigt og ønskedes genopført i grundmur,55 hvilket skete 1862,
da bindingsværksbygningen blev revet ned.
Et grundmuret sakristi blev opført på korets
nordside 186242 som erstatning for †gravkapellet
af bindingsværk fra 1707/08 (jf. ovf.). Tilbygningen er af gule normalsten, hvis skiftegang ikke er
synlig, på en retkantet sokkel af tegl og har falset
gesims. Gavltrekanten har øverst et rundt ventilationshul.
Nordmuren har en retkantet dør i et meget
fladbuet spejl (jf. fig. 7). Tre granittrin leder fra
kirkegården op til døren. Øst- og vestmuren har
hver et retkantet vindue med samme fladbuede
spejl som døren i nord. De er udført ved restaureringen 1954-55 (s. 1768).56 Hvordan †1800-talsvinduerne var udformet, vides ikke.
Det vestlige hjørne af sakristiet er bygget sammen med en stræbepille (jf. ndf.), hvis afslutning
med røde vingetegl går i ét med sakristiets tag.
Adgangen til sakristiet fra koret går gennem
den fladbuede, falsede kapeldør fra 1707/08 (s.
1765). Sakristiet er indrettet med et træbygget
Fig. 29. Dør 1707/08 til sakristiet (s. 1766, jf. s. 1811),
tidligere til gravkapel. Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Door, 1707/08, to the sacristy, formerly to a sepulchral chapel.

vindfang inden for norddøren. På hver side af
vindfanget er to indbyggede skabe. Rummet er
dækket af et fladt gipsloft.
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Fig. 30. Kirken set fra nordvest. Postkort fra begyndelsen af 1900-tallet. I NM. – Church seen from the north west.

På langhuskorets østlige hjørner samt ved overgangen fra første til andet fag på begge sider af
koret er muret fire støttepiller, hvis datering ikke
kan afgøres, på kampestensfundamenter med
murværk i teglsten af både munkeformat og
normalstørrelse. Pillerne har skråtag med røde
vingetegl. Pillen på det nordøstre hjørne af koret har desuden en afsætning med vingetegl midt
på fronten. Pillen på nordsiden mellem første og
andet fag er bygget sammen med sakristiets murværk. 1870 var de søndre piller så forfaldne, at de
burde genopføres fra grunden,20 hvilket ikke synes at være sket.Ved restaureringen 1954-55 blev
de østlige piller på koret understøbt.
I korets andet fag er der i nordmuren ca. 2
meter over gulvet en tilmuret, fladbuet dør, som
gav adgang udefra til et †herskabspulpitur, opført
o. 1755 (s. 1800), ved en ‘klodset stentrappe’.42

På oversigtsplanen af kirkegården 1821 kan stentrappen ses mellem korsarmen og sakristiet (fig.
6). Herskabspulpituret blev nedtaget 1863, hvor
også døren blev tilmuret med teglsten i normalstørrelse.42 Døren blev udhugget delvist bag
hvælvets skjoldbue.
Under koret findes en nu utilgængelig †gravkrypt, som kun erkendes ved en rund luftkanal i
korets sydmur (jf. s. 1812).
1884 omtales et †benhus under skibets gulv
med adgang via en dør eller lav åbning i sydmuren.57 Der er ingen spor herefter,58 og der kan
måske snarere være tale om en knoglekule.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken blev omfattende repareret i 1803, 1817, 1838 og 195455.19 1803, hvor etatsråd Hans Koefoed stod for
restaureringen, blev †kammene fjernet fra korets østgavl, våbenhusets gavl og tårnet, som fik
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Fig. 31. Skibets tagværk set mod øst (s. 1768). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Roofing of nave looking east.

nyt pyramideformet tag.45 De nye gavltrekanters
konturer blev ommuret med normalsten. Derudover fik kirken ni nye jernvinduer.19 1817 og
1838 blev kun omtalt, at kirken var under hovedreparation.19
Seneste omfattende restaurering blev gennemført 1954-55 af arkitekt E. Mindedal Rasmussen
(Ollerup). Forud for restaureringsarbejdet blev
kirken opmålt (fig. 12a-i). Ved restaureringen
blev korets indre afgrænsning flyttet, hele kirken
fik nye gulve, der blev opsat nyt loft i tårnet, og
vestforlængelsens vestportal og tårnets vestdør
blev ændret. Kirkesynet 1956 bifaldt det smukke
resultat.22
Efter den store istandsættelse blev kirkens bagmure repareret 1985.21 1997 fik kirken nye, blyindfattede vinduer.21
Gulve.Alle gulve er lagt ved restaureringen 195455. I koret ligger røde, blankpolerede Ølandsfliser,
mens skib og korsarm har fladelagte, gule teglsten
i normalformat lagt i skaktavl; under stolestaderne
er der bræddegulv. Tårnets gulv består af kvadra-

tiske, gule fliser omgivet af gule teglsten i normalformat. I våbenhuset ligger et lignende mønster af
kvadratiske, grå fliser omkranset af gule og røde
normalsten i hele og halve sten. Kvadratiske, grå
Ølandsfliser dækker sakristiets gulv.
†Gulve. 1860 lagdes gulvet med fliser i koret og
skibets gang og bræddegulv under stolene.54
Tagværk. Korets tagværk, dendrokronologisk
dateret til o. 1482, består af 11 spærfag med to
hanebånd, et krydsbånd, som skærer nederste hanebånd, spærsko og -stivere; alt bladet sammen
mod vest. Tagværket er nummereret fra øst mod
vest med stregnumre i syd og firkantstik i nord
(fig. 32). Tagværket er af eg med nyere udskiftninger af fyr.
Skibets 13 fag, fornyet o. 1500-10, har også to
hanebånd, et krydsbånd, som skærer nederste hanebånd, spærsko og -stivere. Øverste hanebånd,
som er placeret højere end korets øvre hanebånd (fig. 31), og krydsbåndet er bladet mod øst,
mens nederste hanebånd er tappet ind i spærene.
Tagværket er nummereret fra øst mod vest med
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Fig. 32. Tømmermærker på fjerde spærfag fra øst i koret (s. 1768). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Timber markings on fourth roof truss from the east in the chancel.

romertal i nord. Tagværket er af eg med nyere
udskiftninger af fyr.To skråstivere og et hanebånd
over skibet er fornyet 1947.22
Vestforlængelsens otte fag, dateret til o. 1448,
har som kor og skib to hanebånd, et krydsbånd,
spærsko og -stivere, som alt er bladet mod vest.
De øverste hanebånd har oprindeligt været tap-

pet ind i spærene ca. 20 cm under deres nuværende placering. De blev formentlig flyttet, da
hele skibet fik hvælv i stedet for træloft. Tømmeret er uregelmæssigt mærket med stregnumre
i nord og firkantstik i syd, dog nummereret fra
vest mod øst; enkelte numre er uden for rækkefølgen.
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Fig. 33. (†)Vindfløj fra tårnets spir (s. 1770). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – (†)Weather vane from the spire
of the tower.

Tårnets pyramidespir fra 1803 består af seks
fyrrespær i hvert verdenshjørne med to hanebånd fra hjørne til hjørne, hvor det nederste er
støttet af korte, vandrette bånd.
Våbenhusets tagværk har seks spærfag og to
gratspærfag af fyr, som blev opsat 1979.22 Hvert fag
har et bladet hanebånd mod nord; dog har spærfaget i gavlen to.To stormlægter er bladet på spærfagene i både øst og vest. Tømmeret er genanvendt,
da der er ældre udsnit til bladninger i tømmeret.
Korsarmens tagværk, formentlig fra opførelsen 1754, er på fem fag af fyr med indtappede
hanebånd (jf. fig. 28). Konstruktionen er senere
forstærket med tilsvarende spærfag i fyr, som står
mellem de oprindelige fag, og tre stormlægter, en
i øst og to i vest.
Sakristiet har fem spærfag med et bladet hanebånd og et gratspærfag af fyr; tømmeret er formentlig fra opførelsen 1862. Enkelte spær har

tømmermærker af romertal, men de sidder ikke i
rækkefølge, hvorfor spærene kan være genanvendt.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2017 blev der
udtaget 18 boreprøver af egetømmeret fra korets, skibets, vestforlængelsens og kirkeladens tagværker.59 Alle 18 prøver kunne dateres. Fra koret
blev udtaget fem prøver, som kunne dateres til o.
1482 (jf. ovf.). Skibets fem prøver blev dateret til
o. 1500-10 (jf. ovf.). Fra vestforlængelsen blev der
taget fem prøver, som blev dateret til o. 1448 (jf.
ovf.). Af kirkeladens tagværk blev der udtaget tre
prøver, som kunne dateres til o. 1462 (s. 1746).
Klokkestolen er opbygget af fire lodrette stolper
samlet med en vandretliggende bjælke i bunden
og i toppen. Konstruktionen bliver støttet af dobbelte skråstivere på hver side af hver stolpe. Alt
tømmeret er eg med tømmermærker af stregnumre på skråstiverne. Selve konstruktionen er
ca. 275 cm høj. Mellem stolperne hænger tre
klokker (s. 1806).
Tagbeklædning. Kirken er tækket med røde vingetegl. I korets og skibets tag er fem små støbejernsvinduer, mens våbenhuset har et tilsvarende
vindue mod vest, korsarmen ét mod øst og sakristiet ét mod vest. Biskop Jakob Madsen omtalte
1589, at kirken var tækket med bly, mens østenden
og tårnet bar tegl.9 Nordsiden blev delvist fornyet
1944. 1979 fik våbenhuset nyt tag og loft.22
Opvarmning. Kirken fik fjernvarme i slutningen
af 1960’erne,21 og ved den indvendige istandsættelse 2006 blev der installeret radiatorer under
bænkene.21
†Opvarmning. 1875 fik kirken to nye kakkelovne i skibet.37 En †skorsten til et varmeapparat
nævnes 1935.22 Indtil restaureringen 1954-55 var
en stor jernovn placeret i skibet og arkaden, men
ved restaureringen fik kirken et elektrisk varmeanlæg.21
På tårnets spir er en faneformet vindfløj med
initialerne »HK« for Hans Koefoed, som stod for
ombygningen af kirken 1803. En (†)vindfløj ligger i dag på tårnets loft, men må tidligere have
siddet på tårnets spir. Fløjen er formet som en
fane med årstallet »1934« og afsluttes med en fugl
af blik (fig. 33).
Kirken står hvidkalket ude og inde. De nederste ca. 60 cm af facaderne er tjærede.
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Fig. 34-35. Glasmalerier, 1707, med våbenskjolde og navne for Jørgen Henning Valkendorf og Helle Trolle, indsat
i vinduet i korets østfag (s. 1771). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Stained glass, 1707, with arms and names of Jørgen
Henning Valkendorf and Helle Trolle, in the window in the east bay of the chancel.

GLASMALERIER
1-2) (Fig. 34-35), 1707, to ens ruder, ca. 16×18
cm, delvist udviskede, med våbenskjolde for Jørgen Henning Valkendorf og Helle Trolle i gule,
grå, violette og sorte nuancer. Under skjoldene
er indskrift med sorte versaler: »Ioren Hennig
Valekendorph[!] Helle Trolle Anno 1707«. Ruderne, der muligvis kan stamme fra ægteparrets †gravkapel (s. 1811), er indsat i vinduet i korets østfag.60

bort af enkle, rødbrune ranker. Borten konstateredes også på den anden side af hvælvpillen i
fjerde fag. Bevaringstilstanden var meget dårlig,
og malerierne overdækkedes atter.

KALKMALERIER
1954 fremdrog konservator Egmont Lind enkelte, til dels meget dårligt bevarede middelalderlige
kalkmalerier på skibets sydvæg.61
Middelalderlige kalkmalerier. 1-2) (Fig. 36), to
identiske indvielseskors, røde med sorte konturer, er malet på det ældste pudslag på sydvæggen
i kirkens tredje og fjerde fag.
†Middelalderlige kalkmalerier, formentlig fra
1400-tallets første fjerdedel, malet på sydvæggen
i kirkens tredje fag vest for det udvidede vindue
og fortsættende mod vest ind bag hvælvet. Her
påvistes rester af tre hovedløse figurer iført korte kofter med lange tragtformede ærmer, lange
snævre hoser og spidse sko, hvorunder en smal

Fig. 36. Kalkmaleri af indvielseskors på sydvæggen i
kirkens fjerde fag (s. 1771). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Wall paintings of consecration crosses on the south
wall of the fourth bay of the church.
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Fig. 37. Korets indre set mod øst. Foto Kristian Hude 1910. I NM. – Interior of chancel
looking east.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventargenstande er de to
romanske døbefonte, hvoraf den ene, der aldrig er færdiggjort, indtil 1954 tjente som fod for den anden. Fra
senmiddelalderen, o. 1475-1500, stammer altertavlen
og korbuekrucifikset.
Dåbsfadet er et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet,
skænket 1694 af jomfru Anna Beate Valkendorf. Altersættet er fra 1588 og skænket af kirkeejer Johan Bockholt. Stolestaderne rummer genanvendt materiale fra

slutningen af 1500-tallet, men er i øvrigt fra 1929 og
1977; af fire (†)herskabsstole fra o. 1625-50 er bevaret otte gavle. Prædikestolen er fra samme periode.
Oblatæsken fra 1693 er udført af guldsmed Ove
Mortensen, Svendborg, og foræret af kirkeejer Jørgen
Henning Valkendorf og hustru Helle Trolle; året efter
bekostede ægteparret fornyelsen af alterkalkens bæger,
og 1701 skænkede parret en stor lysekrone. Kirkens
pengeblok er formentlig tilkommet o. 1650-1700.
Orgelfacaden er fra 1755 og skænket af kirkeejer Anna
Margrethe von Halem sammen med et †orgel; fra et
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Fig. 38. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior looking east.
samtidigt †orgelpulpitur er bevaret fire malerier, som
indgår i det nuværende orgelpulpitur fra 1977. 1756
donerede hun desuden en messehagel, syet af Claus
Birchum. Et kirkeskib er ophængt 1801; et andet skib,
»Mindet«, er fra o. 1850. De tre klokker er omstøbt
1833, 1837 og 1856. Alterstagerne fra 1862 er skænket af ‘kirkebesøgende’; sygesættet er udført o. 1862
af guldsmed Niels Christopher Clausen, Odense. Fra
anden halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900tallet hidrører bl.a. en kirkestævnetavle, en alterkande,
en syvstage og en ske. En lysekrone er skænket 1954 af
Christen Mortensen Christensen og hustru Hansigne,
alterbordet og alterskranken er fra 1955. Dåbskanden
fra 1974 er udført af guldsmed Bent Exner, ligesom en
ske. Orglet er fra 1976.
Farvesætning og istandsættelser. Altertavle og prædikestol står siden en restaurering 1929 med gråt rammeværk med røde, blå og forgyldte profiler; reliefferne
er polykrome med dæmpede farver på grågul bund.
Orgelpulpituret har lysegråt rammeværk, orgelfacaden
er rødmalet med grå profiler og rig forgyldning; stolestaderne har siden 2006, da det historiske inventar blev
restaureret, haft brunviolette gavle og sæder samt grå
ryg.

Danmarks Kirker, Svendborg

I forbindelse med østudvidelsen i 1400-tallets sidste
fjerdedel (s. 1757) må der være opført et nyt alterbord.
I samme periode tilkom den femfløjede altertavle og
korbuekrucifikset.
Det ældste inventarium, fra 1576, giver en status over
kirkens beholdning 40 år efter reformationen, herunder en omtale af flere, formentlig middelalderlige
genstande. Heri opregnes kirkens løsøre: et altersæt,
to messehagler og en messeskjorte, et alterbordspanel
med malet draperi, et (monstrans)skab, fire lysestager,
et ‘ildkar’, et missale, en messeklokke og tre klokker i
tårnet samt de nødvendige alterbøger (bibel, graduale, salmebog, alterbog, passionale samt kirkeordinansen).62
I anden halvdel af 1500-tallet fik kirken en †lektorieprædikestol, opsat foran åbningen til koret.63 Den
romanske døbefont stod allerede 1589 i koret, og ved
vestvæggen fandtes et pulpitur. I århundredets sidste
del opstilledes faste stolestader. To præste- og degnestole, omtalt 1862, der stod på hver side af alteret,
kunne stamme fra denne periode; de kan dog også
være tilkommet senere.
Formentlig i 1600-tallets anden fjerdedel blev lektorieprædikestolen erstattet af en prædikestol med
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Fig. 39. Senmiddelalderlig altertavle, o. 1480-1500 (s. 1775). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Late Medieval altarpiece,
c. 1480-1500.
evangelistrelieffer ved sydvæggen, og der opsattes herskabsstole til ejerne af Klingstrup østligst i skibet. O.
1700 skænkede Jørgen Henning Valkendorf og Helle
Trolle flere mindre inventargenstande.
1754 bekostede Anna Margrethe von Halem opførelsen af en korsarm (s. 1764), der indrettedes med stolestader og et pulpitur langs nord- og vestvæggen. Hun
lod desuden et herskabspulpitur med udvendig adgang
opsætte ved nordvæggen i langhusets andet fag, og
1755 skænkede hun kirkens første orgel, der fik plads
på et orgelpulpitur ved skibets vestvæg. Ved visitatsen
1789 blev kirken karakteriseret som ‘smuk’.64
I forbindelse med en hovedreparation 1803 blev
inventaret ‘opmalet og forskønnet’.19 1845 blev altertavlen ombygget og forsynet med bl.a. et nyt, buet
topstykke; 1863 blev herskabspulpituret taget ned.Ved
restaureringen 1878 blev præste- og degnestolene fjernet og alterskranken udvidet, så koret, der kun synes at
have omfattet langhusets østfag, fremstod mere rum-

meligt.20 Samtidig blev inventaret egetræsmalet med
forgyldte detaljer.
Ved en renovering af inventaret 1929 blev altertavlen istandsat og tilføjelserne fra 1845 fjernet, prædikestolen flyttet et fag mod øst og forsynet med en ny
trappe og stolestaderne fornyet; dog bibeholdtes de
gamle gavle. Endvidere blev orgelpulpituret over vestindgangen erstattet af et lavt podium foran døren, og
der anskaffedes et nyt orgel.
1954-55 gennemførtes en omfattende restaurering,
idet koret blev udvidet til at omfatte langhusets to første
fag. Prædikestolen blev flyttet et fag mod vest til sin tidligere placering og stolestaderne ligeledes rykket mod
vest, mens kirkens andet fag udover døbefonten blev
møbleret med løse stole. I korsarmen blev det gamle
pulpitur taget ned, og i stedet blev orglet med tilhørende podium opsat foran nordvæggen. 1977 opførtes
et nyt orgelpulpitur ved skibets vestvæg over indgangen,
og korsarmen blev atter møbleret med stolestader.
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Alterbord (jf. fig. 57), 1955, af frådsten med alterbordsplade af rødgrå, poleret Ølandssten, 222×
149 cm, 113 cm højt.
†Alterborde. 1) Middelalderligt, i det oprindelige kor. 2) Antagelig samtidigt med østudvidelsen
i 1400-tallets sidste fjerdedel (s. 1757), af mursten;
angivelig fandtes frådsten som ‘løst materiale’ i
fundamentet.65 Bordet, der stod ‘umiddelbart
op ad østvæggen’, var 1921 helt dækket af nyere
fyrretræspaneler (†alterbordspaneler nr. 2).66 Det
blev nedbrudt 1955.
†Sidealter, viet til Vor Frue, omtalt 1319.67
†Alterbordspaneler. 1) Omtalt 1576, beskrevet
som ‘et alterlagen og forhæng på et malet panel’;
formentlig et illusionistisk malet draperi.62 2)
Omtalt 1921, ‘moderne’ fyrretræspanel (jf. ovf.).
Knæleskammel, 1955, af bejdset eg, betrukket
med lysebrunt skind.
Altertavlen (fig. 39-50 og 109), o. 1480-1500,
fremstår i dag som en trefløjet skabsaltertavle med
faste bag- eller standfløje, alt placeret på en predella med svungen kontur (sekundært udsavet).
Midtskabet har en figurrig Golgatascene, mens
fløjene fremviser fire scener fra Kristi lidelseshistorie. I sin oprindelige skikkelse har altertavlen
efter alt at dømme været udformet som en femfløjet tavle (pentaptych) med to sæt hængslede
og bevægelige fløje samt et sæt faste bag- eller
standfløje. Altertavlen har således kunnet fremtræde i tre forskellige stillinger, tilpasset kirkeåret
(jf. ndf.). Tavlens nuværende fremtræden skyldes
en gennemgribende istandsættelse og nystaffering 1929 ved Harald Munk.
Altertavlen måler 343,5×349,5 cm. Heraf måler midtskabet 227,5×172,5 cm og de hængslede,
nu (formentlig siden 1845) fikserede, inderste sidefløje 227,5×85,5 cm. Midtskabets bagbeklædning består af lodrette, glatte planker med nyere,
påsatte tværstivere. Til dets bagkant er fæstnet et
sæt faste standfløje, 227,5×92 cm, ligeledes bestående af lodrette, glatte planker med nyere tværstivere. Standfløjene er i den nuværende opstilling
kun vanskeligt tilgængelige, men det må antages,
at der er tale om de oprindelige, faste standfløje.68
Mht. eksistensen af de bevægelige yderste †fløje
fremgår denne kun af hængselsspor (jf. ndf.).Tavlen hviler på en glat predella, 69×376/216 cm,
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med sekundær, svungen kontur, muligvis udsavet
1845. Fløjene er indsat i en samtidig ramme, hvis
lodrette sideplanker (22 cm brede) har stavværk
med spidse firpas i gennembrudt arbejde. Hver
sides stavværk er delt i to etager af en fembladet
rosetmedaljon, som på venstre side er dobbelt, på
højre side enkelt. Foroven er en fremspringende
gesims, der på frisen har indskrift med reliefminuskler; som skilletegn ses dobbelte punkter:
»Crucifixu(m) in carne laudate et sepultu(m)
propt(er) vos glorificate resurgente(m)que a
morte adorate« (Lovpris ham, der blev korsfæstet
i kødet, herliggør ham, der blev begravet for jer,
og tilbed ham, der genopstår fra døden). Øverst
er 13 store spydblomster anbragt langs gesimsens
overkant.69
Midtfeltet og sidefløjenes figurfremstillinger
har fodfelter med gennembrudt rankeslyng, i
midtfeltet med indsatte cirkelmedaljoner, og krones (siden 1929) af æselrygbuer på småkonsoller. Oprindeligt var der over sidefløjenes nedre
figurgrupper stavværksbaldakiner kronet af en
opadvendt rundbuerække med små korsblade,
som delvist dækkede fodfeltet ovenover (jf. fig.
50); disse fjernedes 1929.66 Figurerne er klædt i
samtidsdragter. Kvinderne bærer lange kjoler til
dels med firkantede halsudskæringer og forskellige former for hovedbeklædning, flere af fornemt
præg. Mændene er klædt i lange kjortler eller
kortere kofter med stramme hoser og spidse sko
eller støvler samt varierende hovedbeklædninger.
Soldaterne er i harnisk.
Midtskabets Golgatascene (fig. 40) omfatter i alt
21 figurer. Foroven ses de tre korsfæstede. Jesus
hænger i strakte, næsten vandrette arme, hovedet, med turbanlignende tornekrone, hviler på
højre skulder, øjnene er lukkede og munden let
åben. Ribbenene er fremstående, mellemgulvet
indtrukket og højre fod er lagt over venstre; det
smalle lændeklæde er bundet foran og snippen
ført ind mellem benene. Han flankeres af de to
røvere, der er ophængt på T-kors med armene ført
bag om korsets tværarme og krydsede, optrukne
ben. De bærer begge korte underbenklæder; den
‘gode’ røver på Jesu højre side er skægget og har
blikket vendt mod himlen, den ‘onde’ røver på
venstre side har bind for øjnene. Ved foden af
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Fig. 40. Golgathascene i altertavlens midtfelt, o. 14801500 (s. 1775). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Calvary
scene in central panel of the altarpiece, c. 1480-1500.

korset knæler en kvinde, formentlig Maria Magdalene, med langt, udslået hår, løst holdt sammen
af et hovedlin, der er faldet ned på skuldrene, og
ansigtet vendt mod Kristus. Umiddelbart under
korset og vendt mod kvinden ses en diminutiv,
knælende og profilvendt figur, formentlig altertavlens stifter, klædt som en kannik med kalot,
fodlang kjortel og en kort kappe, kantet med haler af dyreskind, over skuldrene (fig. 41). På hver
side af korset ses en folkemængde. I forgrunden
til venstre støttes den segnende Maria af Johannes og en uidentificeret kvinde. Nærmest Jesu
kors ses endvidere to fornemt klædte kvinder,
den forreste med opsat, flettet hår og rosetprydet hat med opsmækket skygge, den bageste med
høj, tvedelt hovedbeklædning. Bag Johannes står

Fig. 42. Spottende mandsfigur (s. 1777). Detalje af
altertavlen o. 1480-1500. Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Mocking male figure. Detail of altarpiece, c. 1480-1500.

Fig. 41. Stifterfigur af knælende kannik (s. 1777).
Detalje af altertavlen o. 1480-1500. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Founder figure of kneeling canon. Detail of
altarpiece, c. 1480-1500.

Longinus, hvis blinde øje blev helbredt af blodet
fra Jesu sår, samt en hjælper; begge har med løftet
hånd grebet om et nu forsvundet spyd.
I højre side nærmest korset ses to soldater, den
ene med skjold og spyd, og ved siden af dem står
to mænd vendt mod hinanden. Den ene, med
skaldet isse, er klædt i en lang, løs munkekutte og
holder en skriftrulle i hånden, den anden, med
langt skæg og rosetprydet hovedbeklædning, har
løftet højre hånd med strakt pege- og tommelfinger og holder en kantet beholder (et blækhus?) i
venstre, formentlig en fremstilling af Pontius Pilatus, der dikterer til en skriver.70 Bag dem står tre
mænd, den ene med et spyd, og nærmest Jesu kors
ses en profilvendt mand, der spottende griber sig
om hagen og rækker tunge (fig. 42). Hævet over
forsamlingen ses bagest en soldat, der peger mod
korset som illustration af ytringen: »Sandelig, den
mand var Guds søn« (Mark. 15,39).
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Fig. 43-44. Passionsrelieffer i altertavlens sidefløje, o. 1480-1500 (s. 1778). 43. Hudflettelsen. 44. Tornekroningen.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Passion reliefs in the side panels of the altarpiece, c. 1480-1500. 43. The Scourging. 44.
The Crowning with Thorns.

Sidefløjene omfatter to figurfremstillinger i hver
side. Scenerne beskrives her fra venstre mod
højre. Øverst til venstre ses Hudflettelsen (fig. 43).
Jesus, iført lændeklæde, er bundet til marterpælen med højre arm over hovedet. To bødler står
klar til slag med løftet arm; den højre trækker
samtidig i Jesu hår og holder en stav, den venstre
bøddels slagvåben er gået tabt. En tredje bøddel knæler på jorden ved siden af, formentlig
i færd med at binde et nu tabt ris. Gennem en
vinduesåbning i venstre side betragter en mand
mishandlingen. Øverst til højre ses Tornekroningen
(fig. 44). Jesus er vist siddende iklædt kappe over
kjortel, mens to vagter presser tornekronen ned
over hans hoved med nu tabte stænger. En tredje
vagt knæler ved Jesu side. Motivet er anbragt under en dobbeltarkade, der ved siderne bæres af
snoede søjler med rudemønstrede prydbælter og
høje kapitæler med små fremspring, hvorpå der
kan have stået †figurer.70 Nederst til venstre vises

Korsbæringen (fig. 45), indsat som ovennævnte i
en pillebåret arkade, hvoraf dog kun venstre side
er gengivet.70 Kristus bærer et T-kors over venstre skulder, og bag ham griber Simon af Kyrene
om korsstammen og hjælper med at løfte det; i
baggrunden ses en soldat med stokken løftet til
slag. Foran korset går en vagt. Bagved står Maria
og en kvinde med rosetprydet hovedlin og kjole
med firkantet udskæring, svarende til kvinden,
der i midtfeltet står ved siden af Maria. Nederst
til højre er en fremstilling af Opstandelsen (fig.
46). Kristus, svøbt i ligklædet, træder ud af graven med højre hånd løftet til velsignelse og en
korsstav i venstre. Omkring ham ses to sovende
vagter, mens en tredje flygter i bestyrtelse. I baggrunden Jerusalems bymur og tårne.
Tilstedeværelsen af det yderste, bevægelige †fløjpar kan som nævnt ovf. kun udledes af hængselspor, i dag knap synlige gennem sprækken mellem midtskabet og sidefløjenes inderkant.70
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Fig. 45-46. Passionsrelieffer i altertavlens sidefløje, o. 1480-1500 (s. 1778). 45. Korsbæringen. 46. Opstandelsen. Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Passion reliefs in the side panels of the altarpiece, c. 1480-1500. 45. The Bearing of the Cross.
46.The Resurrection.

Staffering. Den nuværende, polykrome staffering
stammer fra 1929. Skabets rammeværk er blågråt
og rødt. På rammens venstre yderside er indskrift
med sorte versaler: »Restaureret aar 1929 Iens Ladegaard Edvard Iensen Harald Munk«. Gesimsens
frise er sort med forgyldt indskrift, baldakinerne
har ligeledes sort bund med forgyldte ornamenter.
Stavværket i midtskabets fodfelt er lysegråt med
forgyldning; også de øvrige fodfelter og spydblomsterne øverst er forgyldt. Figurfelternes baggrund
er lys grågul. Jesus er vist i rød klædning eller med
hvidt lænde- eller ligklæde, mens de mandlige figurer er klædt i brunt, gråt og grønt, nogle med
rødlig turban eller kalot og flere med forgyldte
bælter, dragtdetaljer eller våben. De kvindelige figurer har blå, grå eller violette kjoler med hvidt
eller lyst hovedlin og forgyldte prydelser, dog har
Maria Magdalene mørkt hår og rød kjole. Predellaen har inden for en rød ramme skråtstillet rudemønster med sort på lysegrå bund. Midt på er

en tværoval medaljon i rød ramme med indskrift
med forgyldt fraktur på sort bund (Es. 53,5). Af
den oprindelige staffering var 1929 næsten intet tilbage; dog påvistes på det inderste fløjpars bagside
punslede mærker efter glorier (jf. †malerier ndf.).71
(†)Malerier. Antagelig o. 1721, udført af ‘en maler fra Faaborg’;72 malet på det inderste fløjpars
bagsider og de faste bagfløjes forsider (jf. ndf.).
Ingen af malerierne er tilgængelige i dag. 1) (Fig.
48), Moses, stående i trekvartprofil med lovens
tavler ved sin højre side. Grisaillemaleri med rødbrune streger mod en mørkere bund, malet på
bagsiden af den inderste, venstre fløj (jf. fig. 47). 2)
(Fig. 48), Aron, stående i trekvartprofil med røgelseskarret i venstre hånd. Grisaillemaleri, svarende
til nr. 1, malet på bagsiden af den inderste højre
fløj (jf. fig. 47). 3-4) (Fig. 49), storbladet rankemaleri med kraftigt konturerede, mørkegrå blade
på lysere grå bund, malet på forsiden af de faste
bagfløje (jf. fig. 47).
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Fig. 47. Den senmiddelalderlige altertavle med lukkede inderfløje (anden stand) med grisaillemalerier, formentlig
o. 1721 (s. 1779). Foto 1929. I NM. – The Late Medieval altarpiece with closed inner panels (second state) with grisaille
paintings, probably c. 1721.
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Fig. 48. Moses og Aron, malet på bagsiden af den senmiddelalderlige altertavles inderste fløje, formentlig o. 1721 ((†)altermalerier nr. 1-2) (s. 1779). Foto i NM. – Moses
and Aaron, painted on the back of the innermost panels of the Late Medieval altarpiece, probably c. 1721 ((†)altarpieces nos. 1-2).

†Malerier. 1-2) 1929 påvistes punslede mærker
efter glorier ‘i hovedhøjde’ på det inderste fløjpars bagsider (fig. 109).71 Her har således været
udført figurfremstillinger, måske med stående
helgenfigurer, der kan have haft paralleller på forsiden af det yderste †fløjpar. 3-4) 1929 påvistes
‘hist og her’ en mørk brun farve på kridtgrund
under (†)rankemaleriet på de faste bagfløjes for-

side. 5-8) Også det yderste, bevægelige †fløjpar
må oprindeligt antagelig have båret malerier på
for- og bagsiden.73
Ikonografi og stil. Et forlæg for Golgatascenen lader sig ikke umiddelbart påvise. Sidefløjenes passionsrelieffer synes at bygge på grafiske forlæg af
den tyske kobberstikker og guldsmed Israhel van
Meckenem (o. 1445-1503) fra o. 1480,70 om end
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Fig. 49. Rankemalerier, malet på forsiden af den senmiddelalderlige altertavles faste bagfløje, formentlig o.
1721, ((†)altermalerier nr. 3-4) (s. 1779). Foto i NM.
– Vines painted on the front of the fixed back panels of the
Late Medieval altarpiece, probably c. 1721 ((†)altarpieces
nos. 3-4).

figurerne er langt mere plumpe og forenklede
i forhold til den tyske mesters spinkle og livligt
gestikulerende personer;74 i mindre omfang synes stik af den tyske grafiker Martin Schongauer
(o. 1450-91) at danne forlæg. I Hudflettelsen er
Kristusfiguren, om end med ændret arm- og benstilling, samt bødlen til højre, der trækker i Jesu hår,
udført efter Meckenem. Det samme gælder den
venstre bøddel, som dog er drejet til profil, og den
siddende bøddel, der er flyttet til motivets venstre
side.75 I Tornekroningen, der er friest i forhold til
Meckenems stik, er motivet drejet, så Kristus sidder med front mod beskueren, og den knælende
figur er placeret ved hans højre side.76 Derimod
følger Korsbæringen Meckenem tæt; blot har
Maria og den anden kvinde i baggrunden byttet
plads.77 Hvad angår Opstandelsen, synes motivet at
rumme elementer fra stik af begge de nævnte grafikere. Den sovende soldat i forgrunden til højre
er således hentet fra Meckenems stik, ligesom det
muligvis gælder Kristusfiguren. Derimod har den

sovende soldat i venstre side forlæg i Schongauers
stik, ligesom hoved- og håndstilling hos den stående soldat i baggrunden har stor lighed med den
knælende soldat i forgrunden på dette stik.78
Altertavlens mester er ukendt. Den har samme
opbygning som tavlen i Bjerreby og kan være
blevet til i et nordtysk værksted.79
Ændringer og istandsættelser. Som nævnt var altertavlen efter alt at dømme i sin oprindelige skikkelse udformet som en pentaptych, dvs. en skabsaltertavle med et par faste bagfløje og to sæt bevægelige
sidefløje, der kunne åbnes og lukkes i tre forskellige stillinger. Indersiden eller første stand viste figurreliefferne (som tavlen står i dag). I anden stand
blev det inderste fløjpar lukket, således at malerierne på bagsiden af dette og formentlig ligeledes på
forsiden af det yderste †fløjpar var synlige. I tredje
stand blev også det yderste †fløjpar lukket, så bagsiderne, ligeledes formentlig med malerier, vendte
mod kirken, ligesom malerierne på forsiden af de
faste standfløje også blev synlige.80
Ved visitatsen 1589 beskrev Jacob Madsen altertavlen som ‘en skøn tavle (på) alteret, krucifiks,
røvere, Lidelsen og Opstandelsen på fløjene’.9 O.
1721 blev den renoveret af ‘en maler fra Fåborg’.72
En broget staffering, der blev konstateret, men ikke nærmere beskrevet i 1920’erne, er formentlig
udført på dette tidspunkt.81 Det samme gælder to
grisaillemalerier af Moses og Aron på det inderste fløjpars bagside samt rankemalerier på de faste
bagfløjes forside (jf. (†)altermalerier ovf.). Antagelig blev også det yderste, bevægelige †fløjpar
forsynet med nye malerier ved denne lejlighed.
Ved restaureringen 1803 blev altertavlen ‘opmalet og forskønnet’.82 1845 blev den renoveret
og ombygget af snedker Thomas Hansen, der forsynede den med et fladbuet topstykke med påsømmede stjerner langs buekanten og et kors på
midten (fig. 50); også medaljonerne i midtskabets
fodfelter blev prydet med stjerner.83 Antagelig var
det ved denne restaurering, at de yderste bevægelige †fløje blev afmonteret og kasseret og de
faste standfløje anbragt bag midtskabet, hvor de
blev genfundet 1929 (jf. ndf.). Rammeværkets
forkanter blev dækket af rundstave, således at det
tilbageværende inderste fløjpar ikke længere kunne bevæges. Formentlig i samme omgang blev
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Fig. 50. Senmiddelalderlig altertavle, o. 1480-1500, ombygget 1845 (s. 1782). Foto
Poul Nørlund 1914. I NM. – Late Medieval altarpiece c. 1480-1500, rebuilt in 1845.

predellaen påsat lister, som dannede to skriftfelter,
hvori indstiftelsesordene var malet med forgyldt
fraktur på sort bund (fig. 50).84 Afslutningsvis blev
tavlen marmormalet i grå nuancer af malermester
J. M. Graack.85 En oplysning om, at murermester
Albretsen ‘nedbrød muren under altertavlen’, lader sig ikke umiddelbart forklare.20
1878 blev altertavlen egetræsmalet med forgyldte detaljer og indskrifter;86 den blev opma-

let i samme farver 1912. Predellaen var gråmarmoreret med forgyldt frakturskrift på sort bund;
1921 nævnes, at der skimtedes en ældre indskrift
under den eksisterende.66
I forbindelse med restaureringen 1929 blev
altertavlen taget ned og skilt ad. Ifølge restaureringsrapporten fandt man ‘bag tavlens midterparti (…) endnu et par fløje, der nu dannede
en slags bagklædning på alterskabet; tavlen har
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altså oprindelig været dobbeltfløjet, hvilket også
hængsler på fløjene bar vidnesbyrd om. På forsiden af disse fløje findes malet (…) rankeværk’ (jf.
(†)malerier nr. 3-4 ovf.).71 Ved samme undersøgelse konstaterede man malerierne af Moses og
Aron på det inderste fløjpars bagsider (jf. (†)malerier nr. 1-2 ovf.) og de punslede mærker fra fløjenes oprindelige udsmykning (jf. †malerier nr.
1-2 ovf.). Efter alt at dømme er de fundne ‘ekstra’
fløje identiske med de faste bagfløje; således kan
man i sprækken mellem rammeværket og de bevægelige fløjes yderkant skimte rankemalerier på
bagfløjenes forsider, svarende til fig. 49.
Ved restaureringen 1929 blev tilføjelserne fra
1845-ombygningen fjernet sammen med resterne af de oprindelige stavværksbaldakiner. Der
udførtes nye, kølbuede baldakiner over figurgrupperne, og spydblomsterne blev genopsat langs

frisens overkant. Figurerne blev suppleret med
manglende dele og en del af spydblomsterne fik
nye bladspidser.87 De ‘genfundne’ fløje med rankemalerier blev anbragt som faste bagfløje bag de
bevægelige sidefløje efter alt at dømme svarende
til deres oprindelige funktion, om end dette ikke
nævnes i restaureringsrapporten. Endelig blev
tavlen nystafferet. En konserverende restaurering
er udført 2006.
Altersæt. 1) (Fig.51), 1588, bestående af kalk og
disk, skænket af Johan Bockholt.88 Kalkens bæger
er fornyet 1694, knoppen er nyudført af Helga
og Bent Exner 1972.89
Den 20 cm høje kalk har sekstunget fod med
ornamenteret standkant på tilsvarende fodplade.
Omkring foden er et bånd med giverindskrift
med versaler: »Ano 1588 Iohan Bokholts fæderne
ochk møderne«, og på to af fodtungerne er spor af

Fig. 51. Altersæt nr. 1, 1588, skænket af Johan Bockholt. Kalken har bæger fra 1694 og knop fra 1972 (s. 1784). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Communion set no. 1, 1588, donated by Johan Bockholt. The chalice has a cup from 1694 and
a knob from 1972.
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to næsten helt udpudsede våbenskjolde (Bockholt
og ukendt; sidstnævnte antagelig Johan Bockholts
mødrene våben).90 Skaftet er sekssidet med graverede blade, og knoppen, i gotisk stil, har seks rudebosser med graveret roset eller Jesusmonogram
(»IHS«) mellem bladtunger. Bægeret, med udadskrånende sider, har langs mundingsranden indskrift med versaler: »Schaarup Kirckis kalck renoveret ved Sl. MB J-HV HT« (dvs. salige Margrethe Bille, Jørgen Henning Valkendorf, Helle Trolle). Under initialerne er graverede våbenskjolde
for de nævnte slægter, svarende til oblatæsken (jf.
ndf.), og derunder årstallet »1694«.
Året efter donationen, 1589, blev sættet beskrevet af biskop Jacob Madsen som en ‘statelig forgyldt kalk og disk’.9 1694 blev bægeret fornyet,
antagelig af guldsmed Ove Mortensen, Svendborg,
på bekostning af Jørgen Henning Valkendorf (jf.
oblatæske ndf.).91 Om restaureringen 1972 vidner en versalindskrift under fodpladen: »Denne
kalk er restaureret af Helga og Bent Exner 1972.
Foden og cuppa er forstærket – nodus er nylavet
– ny lueforgyldning«.92
Disken, 16,8 cm i tværmål, har glat fane og i
bunden firpasformet fordybning med dobbelte
rammelinjer, der mod midten løber ud i små, liljeagtige ornamenter.
2) Nyere, antagelig o. 1970.93 Kalken, 21,5 cm
høj, har cirkulær, profileret fod, der er drevet op
i et cylinderskaft, flad, sekskantet knop og højt,
slankt bæger med hældetud. Ingen stempler. Disken, 16,7 cm i tværmål, er glat. Under bunden
stemplet: »C. C. Hermann Sterling Denmark«.
†Altersæt, omtalt 1576. Sættet opbevaredes i en
†pose af sort fløjl.62
Oblatæske (fig. 52), 1693, udført af guldsmed
Ove Mortensen, Svendborg, og skænket af Jørgen Henning Valkendorf og Helle Trolle. 6,5 cm
høj, 9 cm i tværmål; metallet er gennemtæret
flere steder. Æsken har ottetunget form. På siden
er graveret tre våbenskjolde, i midten for slægten Valkendorf flankeret af initialerne »JH« (Jørgen Henning), tv. Bille (for hans første hustru,
Elisabeth Margrethe Bille (†1688)), og th. Trolle
samt initialerne »HT« (Helle Trolle) (jf. også alterkalkens bæger ovf.). På det sidstnævnte skjold
er hjelmprydelsens troldehoved bortskåret, så der
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Fig. 52. Oblatæske, 1693, udført af guldsmed Ove
Mortensen, Svendborg, og skænket af Jørgen Henning Valkendorf og Helle Trolle (s. 1785). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Wafer box, 1693, by the goldsmith
Ove Mortensen, Svendborg, and donated by Jørgen Henning
Valkendorf and Helle Trolle.

nu er et hul. Langs lågets kant er to graverede
grene med blomsterknopper og blade, bundet
med en sløjfe og omsluttende en indskrift med
versaler: »Denne esche er givet oc altid skal brvgis til Skorvps Kirkis kirke brød 1693«. Under
æskens bund er mesterstempel for Ove Mortensen.94 Æsken er nært beslægtet med oblatæsken i
Rudkøbing Kirke (s. 1419).
Sygesæt (fig. 53), o. 1862, udført af guldsmed
Niels Christopher Clausen, Odense, bestående af
kalk, disk og oblatæske. Kalken, 9,5 cm høj, har
cirkulær fod med standkant, flad knop og bæger
med mundingsprofil. På den ene side af bægeret er graveret »IHS« (Jesusmonogram) i strålekrans. Under fodens bund er tre stempler: Mesterstempel »NCC« for Niels Christopher Clausen,95 bymærke for Odense96 og vægtangivelse
13L(od)4G(ram)«. Disken, 7,5 cm i tværmål, har
graveret »IHS« i bunden, og under bunden tre
næsten helt udpudsede stempler. Oblatæsken, 1,2
cm høj, 5,2 cm i tværmål, er cirkulær. På låget
Jesusmonogram og under bunden tre stempler,
svarende til kalken. Sættet opbevares i et samtidigt
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Fig. 53. Sygesæt, o. 1862, udført af guldsmed Niels Christopher Clausen, Odense (s.
1785). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Communion set for the sick, c. 1862, by the goldsmith Niels Christopher Clausen, Odense.

etui af træ beklædt med brunt skind og foret med
rødt fløjl. 1862 påpegede synet, at kirken manglede et sygesæt.50 Et tilsvarende sæt, dateret 1870,
findes i Kerteminde Kirke (DK Odense 1957).

Alterkande (fig. 54), o. 1850-1900, af sølvplet,
31,5 cm høj, med cirkulær fod og ægformet korpus, hvorpå graveret kløverbladskors, indrammet
af to krydslagte grene med spidse blade og blomster. Den svungne hank er fæstnet med et fembladet ornament.
Skeer. 1) 1919. Den 16 cm lange ske har gennembrudt laf og ornamentering af blade og
bånd på skaftet. På skaftets bagside er ejerindskrift med skriveskrift: »Skaarup Kirke 1925«
samt tre stempler: Mesterstempel »MR«, muligvis for guldsmed M. Rathje, Svendborg (1893-),
Københavnsmærke 1919 og guardejnmærke for
Christian F. Heise.
2) Nyere, udført af guldsmed Bent Exner, 14,5
cm lang, med svungent skaft, der spidser til for
enden. På bagsiden lødigheds- og mesterstempel:
»925S Exner«.
Alterstager (fig. 55), 1862, af sølvplet. De 58 cm
høje stager har ottesidet fodplade med profileret,
klokkeformet fod, hvorover hulled og slankt, konisk skaft med profilled forneden. Den ene stage
har på fodpladen graveret giverindskrift med
Fig. 54. Alterkande, o. 1850-1900 (s. 1786). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Altar jug, c. 1850-1900.
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skriveskrift: »Gave til Skaarup Kirke af taknemlige Kirkebesøgende i Sognet til Guds og Kirkens
Ære. 1862«.97 Under bunden er tre stempler: Fabriksmærkerne »HCD« og »I« for elektropletfabrikant H. C. Drewsen, København, samt et utydeligt stempel.98 Tilsvarende stager findes i Pårup
Kirke (DK Odense 2669).
†Alterstager. 1) Omtalt 1576, af tin.99 2) O.
1625-50 (‘fra Chr. IV’s tid’), af messing, 45 cm
høje, med opdrevne bukler på fodskål, midtknop
og lyseskål. Skaftets nedre del var ottekantet, dets
øvre del snoet.100 1921 stod de i sakristiet.
Tre nyere trestager af messing, 50 cm høje, med
cirkulær, profileret fod og cylinderskaft med slynget overdel er opstillet i vinduerne i skibets vestfag.
To †lysestager af jern er omtalt 1576.62
Syvstage, begyndelsen af 1900-tallet, en såkaldt
Titusstage fra Lauritz Rasmussens Bronzestøberi i

Fig. 56. Messehagel nr. 1, 1756, syet af Claus Birchum
og skænket af Anna Margrethe von Halem (s. 1787).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Chasuble no. 1, 1756,
sewn by Claus Birchum and donated by Anna Margrethe
von Halem.

Fig. 55. Alterstager, 1862, udført hos elektropletfabrikant H. C. Drewsen, København (s. 1786). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Altar candlesticks, 1862, made
at electroplate manufacturer H. C. Drewsen, Copenhagen.

København. Den 36 cm høje stage er forsølvet og
har ottekantet fod i tre afsæt samt leddelte arme.
†Alterbøger m.m. 1) Formentlig middelalderlig,
omtalt 1576, et ‘gammelt’ missale (messebog) af
pergament.62 2) O. 1572 modtog kirken som påbudt via stiftsskriveren i Odense et eksemplar af
Hans Thomesens salmebog. Med bogen fulgte en
jernlænke til at fastgøre den; lænken var dog så
skrøbelig, at den ikke kunne bruges.62
†Monstrans, omtalt af biskop Jacob Madsen
1589 (en »Magestrans«).9
†Røgelseskar, omtalt 1810, da sognepræsten meddelte, at han ved lejlighed ville indsende et ‘jern
røgelseskar’ til Oldsagskommissionen.101 Muligvis
identisk med et †ildkar, omtalt 1576 (jf. s. 1805).
Messehagler. 1) (Fig. 56), 1756, syet af Claus Birchum og skænket af Anna Margrethe von Halem.
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Fig. 57. Korets indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior of the chancel looking east.
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Af rødt fløjl kantet med guldgaloner og blonde
af guldtråd. På ryggen er et krucifiks, 50 cm højt,
broderet i højt relief med forgyldt og uforgyldt
sølvtråd samt farvet silketråd. Kristusfiguren, med
stråleglorie, hænger i næsten strakte arme. Hovedet falder mod højre skulder, benene er let
bøjede med knæene mod venstre, fødderne er
fæstnet med to nagler. Lændeklædet er opbundet
på højre hofte med snipper til begge sider. Korset
er anbragt på en Golgatahøj og har øverst et ark
med »INRI«. Kristi vunder er fremhævet med
rød tråd (hovedparten nu falmet til en lys farve),
tornekronen med brun. Korsets konturer samt
INRI står med sort tråd, mens Golgatahøjen er
grøn med guldgalon forneden.
1922 blev messehagelen istandsat. Inde i den
fandtes en lille papirstrimmel med indskrift: »Jeg
Claus Birchum, som er Foget og tiener, hos Frue
Walchendorph her paa Klingstrup (dvs. Anna
Margrethe von Halem), haver syet dette alter tøye
af nye d: 16 Decbr. 1756«. Strimlen blev genindlagt i hagelen sammen med en seddel om istandsættelsen 1922. Den er senest istandsat 1997.
2) 1986, udført af Rigmor Storm,102 af violet
fløjl med applikeret kors af silke i dæmpede gule,
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grå, blå og violette nuancer på rygsiden. Hagelen
er ophængt i en montre i tårnrummet (jf. fig. 19).
†Messehagler. 1) Omtalt 1576,‘gammel’, af grønt
fløjl.62 2) Omtalt 1576, af rødt fløjl.62 3) 1581,
skænket af Johan Bockholt. 1589 beskrev Jacob
Madsen den som ‘skøn’.9 4) Formentlig 1956,22 af
vævet, grønt stof med gyldent gaffelkors på ryggen.103
†Messeskjorte, omtalt 1576.62
†Messeklokke, omtalt 1576, ‘lille’. Klokken hang
ved alteret.62
Alterskranken (jf. fig. 29 og 57), 1955, af eg, er
tresidet og består af parvis anbragte, profilerede
stave under tilsvarende håndliste. Knæfaldet har
hynder af lysebrunt skind.
†Alterskranke (jf. fig. 47 og 50), tidligst omtalt
1878, da knæfaldet blev ‘udvidet’,20 udført af træ
og opstillet i hesteskoform. Den bestod af kegleformede balustre med midtring under en håndliste. Nedtaget 1954-55.
Døbefonte. 1) (Fig. 58), romansk, af rød granit,
ca. 51 cm høj, placeret på en sekundær fod af
lysere, rød granit; den samlede højde er 87 cm.
Kummen (75 cm i tværmål) har let skrånende
sider. Dens øvre del er smykket med en rund-

Fig. 58-59. Romanske døbefonte. 58. Nr. 1 (s. 1789). 59. Nr. 2, aldrig færdiggjort (s. 1790). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Romanesque fonts. 58. No. 1. 59. No. 2, never finished.

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 60. Dåbsfad, 1500-tallet, skænket 1694 af Anna
Beate Valkendorf (s. 1790). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Baptismal dish, 1500s, donated in 1694 by Anna
Beate Valkendorf.

buefrise, og om mundingen er en tovsnoning,
der afbrydes af fire mandshoveder; mod nordvest
dog af en hel figur med kors på maven, der også
bryder arkaderækken. Under kummen er et diminutivt, cylinderformet skaftled. Den pyramidestubformede fod er udført 1955.
Fonten tilhører sammen med nr. 2 og fonten i
Tved (s. 1861) en lille, lokal gruppe.104 1589 og
siden stod den i koret (jf. fig. 12g),9 anbragt oven
på nr. 2, der tjente som fod (s.d.). 1955 blev den
opstillet på en ny fod i nordsiden af korets andet
fag (jf. fig. 57).
2) (Fig. 59). En aldrig færdiggjort romansk font
af lys rødlig granit, 70 cm høj, anbragt på en sekundær fod af tilsvarende materiale; samlet højde
94 cm. Kummen (81 cm i tværmål) er revnet foroven i den ene side, og hulningen er ikke udhugget dybere end 3-4 cm. Den har let bugede sider
og udsmykning som nr. 1 med mandsfiguren på
siden mod syd. En vulst markerer overgangen til
det tilsvarende bugede og indknebne, nærmest
skålformede skaft. Den kvadratiske fod er udført
1955.
Arbejdet med stenen må være opgivet, da den
revnede i forbindelse med udhulingen af kummen.

I stedet blev den vendt på hovedet og anvendt som
fod for nr. 1, delvist nedgravet i jorden, således at
kummens udsmykning ikke var synlig. I forbindelse med fontens flytning 1954 (jf. ovf.) blev den
gravet op og året efter anbragt på sin nuværende
plads i tårnrummets nordside (jf. fig. 19).105
Dåbsfadet (fig. 60), et Nürnbergarbejde fra
1500-tallet, er skænket 1694 af Anna Beate Valkendorf.106 Af messing, 63,5 cm i tværmål. I bunden er en fremstilling af Bebudelsen, og omkring
den et bånd med en uforståelig majuskelindskrift
samt en frise med springende hjorte og hunde og
små stemplede, næsten udpudsede ornamenter.107
Frisen gentages på fanen, der inderst har en bort
af stemplede rosetter og derunder graveret giverindskrift med kursiverede versaler: »Jomfru Anna
Beata Walckendrup haver til Guds ære og Skaarupe Kirckes daab til prydelse givet dette vand
becken 1694 som til ævindelig eie vdi fundten
skal forblive« samt to våbenskjolde for hendes
fædrene og mødrene slægt,Valkendorf og Kruse.
Dåbskande, 1974, udført af Bent Exner. Den
24 cm høje kande, af messing, hviler på tre ben.
Korpus er keglestubformet og hanken lige. Under bunden mesterstempel: »Exner 1974«.
†Dåbskande, omtalt 1862, af sortlakeret tin.108
Korbuekrucifiks (fig. 61), o. 1475-1500. Den
118 cm høje Kristusfigur hænger i strakte, næsten vandrette arme. Hovedet (fig. 63), med stor,
turbanagtig tornekrone, falder mod højre skulder, øjnene er lukkede og munden let åben med
synlige tænder. Håret falder frem over skuldrene
i snoede lokker, skægget er kort. Ribbenene er
tydeligt markerede, mellemgulvet indtrukket og
kroppen muskuløs med fremtrædende årer; hænderne er krummet om naglerne, og højre fod er
lagt over venstre. Det smalle lændeklæde er viklet om hofterne, det har midtsnip og desuden en
kort, nedhængende snip i højre side.
Korstræet, ca. 230×190 cm, har firpasformede
endefelter med evangelisternes symbolvæsener,
alle med skriftbånd. Tv. ses Mattæus (fig. 62), th.
Lukas, foroven Johannes og forneden Markus. I
korsskæringen er en glorie, og på den lodrette
korsarm over Kristi hoved et skriftbånd. Selve
Kristusfiguren er fæstnet til at smalt kors, der er
fastgjort oven på korstræet.
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Fig. 61. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500 (s. 1790). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Chancel arch crucifix, c. 1475-1500.
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Den nuværende staffering stammer fra 1915
og er udført på grundlag af oprindelige farvespor. Kristusfiguren har lys, let gullig legemsfarve,
øjenlågene er grønsorte, læberne indvendig røde,
udvendig sorte og tænderne hvide. Hår og skæg
er mørkebrunt, tornekronen grøn, og fra vunderne er røde bloddråber. Naglerne er sorte, lændeklædet forgyldt. Korstræet er grønt med mørkebrune kanter, glorien er forgyldt, og skriftbåndet
hvidt med sorte versaler: »INRI«. Endefelterne
har rød bund, blå hulkel og forgyldt platte. Mattæusenglen har naturlig karnation og forgyldt
hår og klædning, de øvrige evangelistsymboler er
helt forgyldte, skriftbåndene er hvide. På bagsiden af korsarmen er indskrift: »Restaureret 1915
under Nationalmuseet Johs. Malling«.109
1915 var krucifikset i dårlig stand. Kristusfigurens højre arm, skulderpartiet og det forreste af
tornekronen var stærkt ormædt, og på korstræet
var evangelistsymbolernes over- og underdele
samt tre af gloriens fire kvartcirkler faldet af (jf.
fig. 111). Ved istandsættelsen samme år blev armen fornyet, og der blev indsat nyt træ i skuldrene og tornekronen; endvidere blev de manglende
dele på korstræet fornyet. Den oprindelige *arm
er i NM (inv.nr. D132/1968).110

Fig. 62. Mattæusenglen. Detalje af korbuekrucifiks (s.
1790). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – St. Matthew
angel. Detail of chancel arch crucifix.

Fig. 63. Kristus. Detalje af korbuekrucifiks (s. 1790).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Christ. Detail of chancel
arch crucifix.

Krucifikset har fællestræk med korbuekrucifikset i Odense Skt. Hans fra 1400-tallets sidste fjerdedel (DK Odense 1367) og med det tilsvarende i
Ribe Domkirke (DK Ribe 433). Det må oprindeligt have været ophængt i korbuen; 1855 hang det
på korsarmens østvæg (jf. fig. 111).111 Efter istandsættelsen 1915 blev det ophængt på sin nuværende
plads på nordvæggen i korets andet fag (jf. fig. 57).
Prædikestol (fig. 64-67), o. 1625-50. Kurven
omfatter fire fag mod kirkerummet. Storfelterne
flankeres af joniske hermer, skiftevis kvindelige
og mandlige, med karakteristiske, cirkelrunde
maver og armene krydset under brystet; en af de
to mandlige tager sig til skægget med højre hånd
(fig. 67). På skafterne er forskelligt udformede
frugtklaser, ophængt i ringe. Storfelterne har
bueslag med attisk slyngbånd, hvilende på volutkonsoller, hvorunder relieffremstillinger af de fire
evangelister, jf. ndf.; i sviklerne er diamantbosser.
Frise- og postamentfelterne adskilles af hjørnefremspring, foroven med løve- og diademhoveder, forneden med diamantbosser; under sidstnævnte er drejede kugler, der flankerer hængestykker med volutter. Frisefelterne udfyldes af
rulleværkskartoucher med frugter og rosetter,
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Fig. 64. Prædikestol, o. 1625-50 (s. 1792). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pulpit, c. 1625-50.
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mens postamentfelterne har indskrift i form af
skriftsteder på latin (tre) og dansk (et) med delvist
sammenskrevne reliefversaler, korresponderende
med motiverne i storfelterne. De fire relieffer viser evangelisterne, de tre første anbragt på et flisegulv, den sidste i et græsklædt landskab. Regnet
fra opgangen ses: 1) (Fig. 66), Mattæus, siddende
med bogen i skødet.Ved hans side er et bord med
fjerpen og blækhus, og bag dette står englen, som
støtter bogen med sin højre hånd. I postamentfeltet læses: »Mat Qværite primvm regnvm Dei
et ivstitiam eivs« (Matt. (6) Søg først Guds rige
og hans retfærdighed). 2) Markus siddende ved et
bord, hvorpå en læsepult; bag bordet ligger løven.
I postamentfeltet: »Mac[!] 10 Sinite Parvnlos[!] ad
me venire et ne prohibveritis eos« (Mark. 10. Lad

de små børn komme til mig, det må I ikke hindre
dem i). 3) Lukas siddende ved et bord med bogen i skødet; på sargen er hans navn anført med
fordybede versaler: »S Lvcas«. Bag bordet ligger
oksen. Postamentfeltet har: »Lvc 21 Himmel oc
iord skvlle forga men mine ord forgar«[!]. 4) (Fig.
65), Johannes, siddende under et træ med bogen
i skødet. Ved hans venstre side sidder ørnen, og
på en træstub står blækhuset. Hans navn er anført med fordybede versaler på en firkantet sten i
græsset: »S Ioannes«. I postamentfeltet læses: »Ioh
10 Ove[!] meæ vocem meam avdivnt et vitam
æternam do ilis[!]« (Joh. 10. Mine får hører min
røst, og jeg giver dem evigt liv). Motiverne bygger på grafiske forlæg (om end med ændret placering af symbolvæsenerne) af Virgil Solis (o. 1514-

Fig. 65-66. Detaljer af prædikestol. 65. Evangelisten Johannes (s. 1794). 66. Evangelisten Mattæus (s. 1794).Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Details of pulpit. 65. John the Evangelist. 66. Matthew the Evangelist.
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62), anvendt bl.a. i Frederik II’s Bibel 1589; dog er
Lukasfiguren udført efter et andet forlæg.112
Under kurven er en ottekantet bærestolpe fra
1929. Opgangspanelet har vandrette profiler svarende til kurvens. Dets storstykke har en enkelt
fylding, mens frisen og postamentet er glatte.
Trappen er moderne.
Prædikestolens staffering omfatter siden 1929
gråt rammeværk med forgyldte detaljer, de vandrette profiler er gråblå, røde og forgyldte. Storfelternes relieffer har dæmpede farver på lys, grågul
bund, sviklerne er sorte ligesom frise- og postamentfelterne, idet førstnævnte har ornamenter
i guld og gråt, sidstnævnte forgyldte indskrifter.
Den oprindelige staffering var polykrom og omfattede bl.a. grøn farve på hermernes skafter;84
under storfelternes relieffer var kartoucher med
evangelisternes navne.66 1803 blev prædikestolen
‘opmalet og forskønnet’.19 1878 blev den egetræsmalet med forgyldte indskrifter, profiler og
hængeornamenter på hermeskafterne.84
En muret †opgang er omtalt 1860.54 1862 fandtes en †opgang af træ.113 1929 blev prædikestolen
restaureret, og en muret †støtte under kurven (jf.
fig. 37) erstattet af den nuværende bæresøjle.114
Prædikestolen er opsat på sin oprindelige plads
i sydsiden af langhusets tredje fag med opgang fra
koret; 1929-55 var den opsat et fag længere mod
øst (jf. fig. 12i).
†Lektorieprædikestol. Biskop Jacob Madsen noterede 1589, at prædikestolen var opsat ‘over koret med pulpitur af fyr’.9 Der er sandsynligvis tale
om en såkaldt lektorieprædikestol, dvs. en prædikestol, der er indrettet som en fremspringende
karnap i forbindelse med et pulpitur, anbragt
foran korbuen. Typen kendes fra adskillige kirker,
bl.a. Kerteminde (DK Odense 1981) og Davinde
(DK Odense 3679), men kun to er bevaret i deres oprindelige sammenhæng, nemlig i Ulfborg
(Ringkøbing Amt) og Thise (Hjørring Amt).115
Stolestader. Skibets stolestader (jf. fig. 38 og 113)
er fra 1929 med genanvendte dele, formentlig
dels fra slutningen af 1500-tallet, dels fra o. 162550. Korsarmens stolestader (jf. fig. 26) er fra 1977.
I skibet findes 15 stole i sydsiden, idet rækken
er afbrudt af gangen til våbenhuset, og 18 stole i
nordsiden; i korsarmen står to blokke af seks stole.
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Fig. 67. Herme. Detalje af prædikestol (s. 1792). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Herm. Detail of pulpit.

Stolestadernes endegavle fordeler sig i fire grupper:
A) (Fig. 112), med topstykker fra slutningen
af 1500-tallet, formentlig før 1589 (jf. ndf.), om
end med senere ændringer (1929).116 De i alt 17
glatte gavle, 108,5 cm høje, har vandret afdækning, hvorover halvcirkulært topstykke med små
hjørneudvidelser forneden. På ni af gavlene har
topstykket en udskåret halvroset, mens der på
otte gavle kun er spor efter udskæringer allerøverst.117 På fire gavle er desuden spor af trekantbosser over rosetten. Topstykkernes oprindelige
form er ukendt; de fremtræder nu stærkt beskåret. Gavlene er opstillet i midtskibet umiddelbart
efter nedennævnte.
B) (Fig. 68-69), o. 1625-50. Otte gavle, opsat
som de forreste i midtskibets stolerækker. Disse
tilhørte herskabsstole, jf. ndf. (s. 1797).

1796

SUNDS HERRED

C) (Jf. fig. 38), 1929, 11 gavle, svarende til type
A, dog er topstykket glat. Gavlene er opstillet
bagest i skibet samt ved udgangen til våbenhuset.
D) (Jf. fig. 26), 1977, 14 gavle, svarende til type
C. I korsarmen.
Samtlige stole har mod væggene glatte gavle
uden topstykke, skibets stole har fyldingsryg og
korsarmens glat ryg, alt fra 1929 og 1977 ligesom
sæderne, hvorpå der ligger hynder af brunviolet
uld. For- og bagpanelerne, formentlig ligeledes
1929 og 1977, har fyldinger på begge sider.
Endegavlene er 2006 malet brunviolette med en
omløbende, lysebrun profil, sæderne er brunvio-

lette, og ryglænene samt gavlenes vandrette profil
er lysegrå. Forpanelerne har rødt rammeværk og
brunviolette fyldinger med lysebrun profil. På de
ældste gavle var den oprindelige staffering mønjerød eller sort,118 mens tre lag grå og hvidgrå maling må være påført i 1700-tallet og første halvdel
af 1800-tallet. 1878 var stolene egetræsådrede,20
1929 blev de malet grå og 1955 oxidrøde. De nyere stolestader i korsarmen var blågrå.
(†)Stolestadedøre. Korsarmens stolestader var endnu 1921 lukket med glatte fyldingsdøre med bukkehornsagtige hængsler.66 Et antal døre anvendtes
siden som panel omkring varmeanlægget. Dele af
panelet blev 1955 henlagt på tårnloftet.

Fig. 68. Stolegavle fra (†)herskabsstole, o. 1625-50, med våben og initialer fra 1686 for
Jørgen Henning Valkendorf og Anna Beate Valkendorf (s. 1797). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pew ends from (†)family pews, c. 1625-50, with arms and initials from 1686
of Jørgen Henning Valkendorf and Anna Beate Valkendorf.
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Ændringer og istandsættelser. 1589 beskrev Jakob
Madsen stolestaderne som ‘passelige’ (passende).9
O. 1720 trængte de fleste stolestader til reparation, og adskillige mandsstole var så ødelagte, at
de burde fornys.119 1754 må stolestader fra skibet være flyttet til den nyopførte korsarm; 1855
nævnes, at de var beregnet til beboerne i Skårupøre.42 1803 blev staderne malet og forskønnet.19 1862 strakte stolestaderne sig fra langhusets
andet fag til tårnet, mens der var ni rækker stole i
hver side af korsarmen.113 Blandt de forreste stole
i skibet var flere såkaldte vendestole med parvis
sammenstillede gavle og sæde på begge sider, jf.
fig. 21 og 37.

1797

1929 blev stolenes sæder og ryglæn fornyet;
desuden udførtes et antal nye gavle.21 Ved restaureringen 1954-55 blev stolene atter ombygget, bl.a. sænkedes sædet. Samtidig blev skibets
stolestaderækker rykket mod vest og staderne i
korsarmen borttaget for at give plads til orglet
(jf. ndf.). 1977 udførtes nye stolestader til korsarmen.120
†Præste- og degnestole, omtalt 1862, to lukkede
stole med bræddegulv. Præstestolen stod ved alterets nordside, degnestolen ved sydsiden.113 1878
blev stolene flyttet fra koret.20
(†)Herskabsstole (fig. 68-69), o. 1625-50, for
ejerne af Klingstrup. Bevaret er otte gavle, som

Fig. 69. Stolegavle fra (†)herskabsstole, o. 1625-50, med våben og initialer fra 1686
for Henning Valkendorf og Kirsten Kruse (s. 1797). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Pew ends from (†)family pews, c. 1625-50, with arms and initials from 1686 of Henning
Valkendorf and Kirsten Kruse.
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indgår i det almindelige stoleværk, opsat forrest i
hver side (jf. B ovf.).
Hver gavl, 147 cm høj, er prydet med to smalle,
joniske pilastre med prydbælter med beslagværk,
rosetter og bosser, anbragt på et fælles, glat postament og med tilsvarende, fælles frise.121 Gavlene
afsluttes af en vandret profil, hvorover trekantet
gavlstykke udført 1955.
Gavlene er brunviolette med lysebrune profiler,
pilastrene lysegrå, postamentet, frisen og gavlfeltet sort. Fire af gavlene har i frisefeltet sekundære
ejerindskrifter i form af våbenskjolde, initialer og

Fig. 70. Pengeblok, o. 1650-1750 (s. 1799). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Poor box, c. 1650-1750.

Fig. 71. *Lås, 16-1700-tallet, formentlig fra en †dørfløj (s. 1800). I Svendborg og Omegns Museum. Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – *Lock, 16-1700s, probably
from a †door leaf.

årstal for ægteparret Henning Valkendorf og Kirsten Kruse samt to af parrets børn, Jørgen Henning og Anna Beate: På den anden gavl i nordsiden ses våbenskjold for Kruse, initialerne »CK«
for Kirsten Kruse og årstal »1686«, på den tredje
gavl (feltet beskåret) våben for Valkendorf, initialerne »HV« for Henning Valkendorf og årstallet
»[1]686« (fig. 69). I sydsiden ses på den anden gavl
våbenskjold for Valkendorf, initialerne »IHV« for
Jørgen Henning Valkendorf og årstallet »1686«,
på den tredje gavl er tilsvarende udsmykning
med initialerne »ABV« for søsteren Anna Beate
Valkendorf (fig. 68). De øvrige fire gavle er uden
indskrift og skjolde. Gavlene var oprindeligt malet med mønje- eller oxidrød farve; de sekundære
farvelag svarer til det øvrige stoleværk (jf. ovf.).122
Stolene har antagelig altid stået som de forreste ved koret. 1921 fremstod gavlene med rundet
afslutning (jf. fig. 21 og 50), og mellem dem var
oprindelige, glatte døre med en fylding.66 1955
opsattes de trekantede gavlstykker.
†Lukket stol(?). 1712 omtales kaptajn Claus von
Rønnows (†1674) stol ‘inden for kirkedøren’ (jf.
s. 1814).123 To †stolestadegavle i senrenæssance, dvs.
o. 1620-50, hver smykket med en bred pilaster
med kanneleret skaft og bosseret bryst, der 1921
var opstillet ‘midt for indgangen’,66 dvs. ved våbenhuset, kan muligvis stamme fra denne stol.
Løse stole (jf. fig. 57), 1955, af eg med flettet sæde, opstillet langs korets vægge samt i tårnrummet.
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Fig. 72. Orgel, 1976, med orgelfacade fra †orgel nr. 1, skænket 1755 af Anna Margrethe von Halem (s. 1800). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Organ, 1976, with organ casing from †organ no. 1, donated in 1755 by Anna Margrethe von
Halem.

Bænk, 1929(?), med rundbuet gavl mod væggen og fyldingsryg, rødmalet med mørkebrunt
sæde. Opstillet i tårnrummets sydvesthjørne.
Skabe. 1-2) Antagelig 1955, to hjørneskabe
med låger på to sider er opstillet i sakristiets hjørner mod koret. Skabene er malet rødbrune med
en mørkere profil og dørgreb af messing.
†Monstransskab. Inventariet 1576 nævner et
»wferdigt«, dvs. ubrugeligt eller itugået skab med
to rum,62 formentlig et monstransskab (jf. †monstrans s. 1787).

Pengeblok (fig. 70), o. 1650-1700, 110 cm høj,
af træ, anbragt på en sokkel med afskårne hjørner af rødgrå granit. Blokhuset og skaftet er helt
dækket af pånaglede jernplader samt fem omløbende jernbånd; på skaftets hjørner og soklen er
lodrette bånd. Låget har overfaldslukke i form af
to hængslede jernbånd, som lukkes med hver sin
hængelås. Blokken er yderligere sikret, idet også
to af de vandrette jernbånd er hængslede og lukkes over øskner, hvorigennem er stukket et langt
spir. Øverst dobbelt pengetragt. Blokken står
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Fig. 73-74. Musicerende figurer på orgelpulpituret, malet 1755 (s. 1802). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Musician
figures on the organ loft, painted in 1755.

i våbenhusets nordvesthjørne (jf. fig. 14). 1862
stod den i korsarmen.113
(†)Pengebøsse, 1800-tallets slutning, 18 cm høj,
af messing, delvist itu. Bøssen, med flad bagside og
buet forside, har pengerille øverst og lukkes med
to overfaldslukker. Den opbevares i sakristiet.
Dørfløje. Udvendige: 1) Antagelig 1863, dobbeltfløj,
hver fløj med fem profilerede, rombeformede fyldinger. Udvendig lys grå, indvendig rød. I sakristiet.
2) (Jf. fig. 24),1955, let kølbuet dobbeltfløj af lakeret
eg. Hver fløj har på indersiden 2×7 fyldinger, ydersiden består af lodrette planker. Beslået med små
rosetter af sortmalet jern, på indersiden endvidere
hjørnebeslag. I vestindgangen. 3) (Jf. fig. 25),1955,
fladbuet dobbeltfløj, i øvrigt svarende til nr. 2. I våbenhuset. Indvendige: 1) Antagelig 1863, dobbeltfløj
med 2×5 fyldinger og stort, svejfet låseblik af jern
med hjørnerosetter. Anbragt som vindfang for sakristiets norddør. 2) (Jf. fig. 14-15), o. 1875,37 rundbuet dobbeltfløj, hver fløj med to fyldinger og med
runde knapper på rammen. Mørkegrå. Mellem
skibet og våbenhuset. 3) (Jf. fig. 19), 1955, svarende
til udvendig fløj nr. 3. Mellem skibet og tårnet.

En *lås (fig. 71), 16-1700-tallet, af sortmalet
smedejern, 38 cm lang, stammer formentlig fra
en †dørfløj. I Svendborg og Omegns Museum
(inv.nr. SOM 11.493).
†Pulpiturer. 1) 1589 fandtes et pulpitur ‘for tårnet
for unge folk’, dvs. ved vestvæggen.9 Pulpituret må
være nedtaget senest 1755 (jf. †orgelpulpitur nr. 1).
2) (Jf. fig. 12g-h), formentlig 1754, opsat langs
korsarmens nord- og vestvæg, benyttet af menighedens medlemmer fra Skårupøre, siden (1855) af
seminaristerne.124 Pulpituret, der havde brystning
af smalle tremmer, beskrives 1953 som ‘tarveligt’.
Det blev nedtaget ved restaureringen 1954-55.
†Herskabspulpitur, o. 1755, opsat på bekostning
af Anna Margrethe von Halem125 i nordsiden af
langhusets andet fag med adgang via en udvendig
trappe af sten (jf. s. 1767). 1803 blev det malet og
forskønnet.19 1860 fandt synet, at det var til vansir for kirken og burde nedtages,54 hvilket skete
1863.42
Orgel (fig. 72), 1976, med ti stemmer, to manualer og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev, med genanvendelse af facaden og nogle af
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Fig. 75-76. Musicerende figurer på orgelpulpituret, malet 1755 (s. 1802). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Musician
figures on the organ loft, painted in 1755.

piberne fra †orgel nr. 1. Mindre omdisponering
foretaget 2011 af P. G. Andersen & Bruhn. Disposition 1976: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte
8', Oktav 4', Gemshorn 2', Mixtur III. Svelleværk:
Gedakt 8', Dækfløjte 4', Principal 2', Quint 11/3'.
Pedal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P.
Disposition 2011: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8'*, Oktav 4', Principal 2', Mixtur III. Svelleværk: Gedakt 8', Dækfløjte 4'*, Gemshorn 2',
Quint 11/3'. Pedal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV,
HV-P, SV-P. De med * mærkede stemmer rummer piber fra †orgel nr. 1.126 På orgelpulpituret
med spillebord i orgelhusets nordre gavl.
Orgelfacaden, 1755, fra †orgel nr. 1, tilhører den
for barokorgler sædvanlige type med tre halvrunde, fremspringende tårne, hvorimellem små pibefelter, alt hvilende på en rigt profileret, forkrøppet
sokkel og kronet af en tilsvarende gesims.Tårne og
felter kantes foroven og forneden af akantusranker i gennembrudt arbejde, og tårnene flankeres af
tilsvarende vinger. Sidetårnene krones af opretstående, fligede bladornamenter, centraltårnet af en
bladværksrocaille med et asymmetrisk felt, hvori

malede våbenskjolde for slægterne Valkendorf og
von Halem. Rammeværket er siden 1976 malet
rødbrunt med vandrette profiler i gråt og guld,
bladværket er forgyldt. Oprindeligt var orglet
hvidmalet med forgyldte detaljer;20 endvidere sås
1921 indskriften: »Anno 1755 Fornyet 1875«.66
1929 blev facaden malet i grå nuancer; over pibefelterne læstes årstallene »1755« og »1929«.
†Orgler. 1) (Jf. fig. 77), 1755, med 13 stemmer,
ét manual og pedal, bygget af anonym mester,
skænket af Anna Margrethe von Halem ‘for god
skik og orden i sangen’.127 Disposition: Principal
8 fod, Gedacht 8 fod, Oktav 4 fod, Oktav 2 fod,
Siefliöt 1½ fod, Cedecima 1 fod, Mixtur 4 Fag,
Cimmel 3 Fag, Dulcian 8 fod. Pedal: Subbas 16
fod, Oktav 8 fod, Oktav 4 fod, Trompet 8 fod.128
Hovedrepareret og ombygget o. 1835 af P. M.
Gudme, Svendborg; ombygget eller fornyet 1875,
sandsynligvis af samme.129 Orgelfacadens træværk
og et antal piber indgår i kirkens nuværende orgel
(s.d.), mens nogle mindre, originale prospektpiber
fra facadens to pibefelter opbevares ved kirken. På
†orgelpulpitur nr. 1 i skibets vestende.
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Orgelpulpituret (jf. fig. 72), 1977, er tegnet af arkitekt Lars Mindedal med fire genanvendte fyldingsfelter fra 1755. Pulpituret, der er opsat ved
skibets vestvæg over indgangsdøren, hviler på en
indmuret, tværgående bærebjælke, støttet af to retkantede piller. Brystningen er tresidet og består af
paneler med seks fyldingsfelter mod kirkerummet
og to på hver side; en profilliste markerer overgangen til et lavt postament. Rammeværket er
malet lysegråt med forgyldte og røde profiler. I
de fire midterste fyldinger, der er genanvendt fra
†orgelpulpitur nr. 1, er malerier af musicerende
personer, iklædt løse kjortler og kapper samt sandaler, hvis remme er bundet midt på benet. Figurerne er anbragt i arkitektoniske rammer med
søjler, balkoner og buer mod en landskabelig baggrund. Motiverne er udført af en uidentificeret
maler, antagelig efter grafiske forlæg. Fra syd ses:
1) (Fig. 73), 69,5×51 cm, en mand, der spiller dulcian; han er iført gyldenbrun kjortel og rød kappe.
Ved hans fødder ligger trompet og sinke (krumhorn). 2) (Fig. 74), 69,5×58 cm, en kvinde (eller
en ung mand med langt hår), der spiller på harpe;
iført kort rødlig klædning og lang blå kappe. Ved
fødderne ligger en lut og et nodehæfte. 3) (Fig.
Fig. 77. †Orgel nr. 1, 1755, ombygget og udvidet o.
1835 og 1875, på †orgelpulpitur nr. 1 (s. 1803). Foto
Kristian Hude 1910. I NM. – †Organ no. 1, 1755, rebuilt
and expanded c. 1835 and 1875, on †organ loft no. 1.

2) 1929, med ti stemmer, to manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa,130
med genanvendelse af ældre pibemateriale samt
orgelfacaden fra 1755.131 Disposition: Manual I:
Principal 8'*, Gedakt 8', Fløjte 4'*, Mixtur III.
Manual II: Rørfløjte 8'*, Quintatøn 8', Oktav 4'*,
Gemshorn 2', Cymbel III; svelle. Pedal: Subbas
16'. Kopler: II-I, I-P, II-P. Tutti. Pneumatisk aktion, keglevindlader. De med * mærkede stemmer
rummede ældre pibemateriale. Facadens træværk
samt en del af instrumentets ældre pibemateriale er genanvendt i kirkens nuværende orgel.132
Orglet stod på †orgelpulpitur nr. 2 i skibets vestende med spillebord i orgelhusets nordre gavl,
men blev 1954-55 sammen med dette flyttet til
nordre korsarm med sydvendt facade og spillebord i orgelhusets østre gavl.133

Fig. 78. Kirkestævnetavle, o. 1850-1900 (s. 1804). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Parish meeting board c. 18501900.
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Fig. 79. (†)Salmenummertavler, o. 1850-1900 (s. 1803). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
(†)Hymn boards, c. 1850-1900.

75), 69,5×57 cm, en mand, som spiller violin. Han
er klædt i blå kjortel med lys kappe, hans venstre
fod hviler på et lukket nodehæfte.Ved hans højre
side ligger en lut, og til venstre står en basgambe;
på muren bag ham ligger et opslået nodehæfte. 4)
(Fig. 76), 69,5×52 cm, en mand, der spiller trompet. Han er iført rød kjortel med blå kappe. Ved
hans fødder ligger et valdhorn og en obo.134 De
øvrige seks fyldinger har blågrå marmorering.
†Orgelpulpiturer. 1) (Jf. fig. 77), 1755, opsat ved
vestvæggen over døren til tårnrummet, antagelig
bekostet af Anna Margrethe von Halem i forbindelse med donationen af orglet. Pulpituret var
oprindeligt båret af fire glatte, runde træsøjler;
brystningspanelet mod kirkerummet udgjordes
af de fire bevarede fyldinger med musikantmalerier.135 O. 1843 blev pulpituret udvidet med to
fag i bredden og muligvis også i dybden;54 1855
strakte det sig over halvandet fag frem til indgangen fra våbenhuset.42 Efter udvidelsen hvilede det
på 2×4 søjler. Brystningspanelet havde en tværrektangulær fylding midt for, flankeret af to smallere fyldinger, mens de gamle fyldinger med malerier var opsat parvis ved enderne.135 Udvidelsen
var bekostet af seminariet, som på dette tidspunkt
efter aftale med kirkeejeren varetog vedligeholdelsen af orglet.54 1878 blev rammeværket egetræsmalet.136 Pulpituret blev nedtaget 1929.

2) (Jf. fig. 12g og i), 1929, et lavt pulpitur eller podium, anbragt ved vestvæggen, således at det
spærrede for adgangen fra skibet til tårnet, med
opgang via to trapper langs skibets nord- og sydvæg. I brystningen, der bestod af panelværk med
2×5 fyldinger, genanvendtes de fire felter med
malede musikanter fra forgængeren. 1954-55 blev
pulpituret flyttet til korsarmen, hvor det opsattes
foran nordvæggen.137 Nedtaget 1977.
Ti salmenummertavler (jf. fig. 38), 1955, rektangulære, malet mørkegrå med forgyldt profil,
er ophængt i kirken. To af tavlerne er påmalet
»Daab« og »Nadver« med forgyldt antikva. Cifrene, til ophæng, er af messing.
(†)Salmenummertavler. 1) (Jf. fig. 79 samt fig. 37),
antagelig o. 1850-1900, seks tavler af træ, 105×57
cm, med svejfet overkant og hul til ophæng, til
skydebrikker. Tavlerne er gråmalede, brikkerne
hvide med sorte cifre. Tavlerne, der blev nedtaget
1955, hænger i tårnets mellemstokværk.
2) (Jf. fig. 79), antagelig o. 1850-1900, to tavler, 104×32 cm, næsten svarende til ovennævnte,
påmalet »Daab« og »Nadver« med sort antikva. I
tårnets mellemstokværk.
En moderne præsterækketavle, af glas med indskrift med grå kursiv, opregner »Præster ved Skaarup Kirke« siden reformationen. På tårnrummets
nordvæg.
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Fig. 80. Lysekrone nr. 1, 1701, skænket af Jørgen Henning Valkendorf og Helle Trolle (s. 1804). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Chandelier no. 1, 1701, donated by Jørgen Henning Valkendorf and Helle Trolle.

Kirkestævnetavle (fig. 78), o. 1850-1900, 34×27
cm, af sortmalet træ med svejfet overkant og
ophængningshul. Indskrift med forgyldt skriveskrift: »Lyses til Kirkestævne«. Tavlen hænger på
sakristiets vestvæg.
Lysekroner. 1) (Fig. 80), 1701, skænket af Jørgen
Henning Valkendorf og Helle Trolle. Kronen har
2×6 s-svungne arme med kugleled på midten.
Armene bærer profilerede lyseskåle, og mellem
dem er et tilsvarende antal pyntearme med bladled og muslingeskalsformede skåle med småspir;
mellem de to kranse er yderligere fire pyntearme
med kuglestav. Balusterskaftet, med kugle- og
skiveled, krones af en flakt ørn og afsluttes forneden af en stor hængekugle med profileret, dråbeformet knop. På den ene side af kuglen er giverindskrift med versaler, til dels kursiverede: »Anno
1701 hafuer velbr. hr. ambt mand Jørgen Hen-

ning Valchendorph til Klingstrup hans kongelig
majestæts ampt mand ofuer Rugaards Ampt og
hans kier-elskelige frue velbr. fru Helle Trolle gifuet denne liuse-kronne her til Schaarup Kircke
Gud fornemmelig til ære og kircken til zirat og
prydelse«. På den modsatte side er et opbyggeligt
vers med antikva og enkelte versaler:
»En Liuse Krone her udi GUDS Tempel henger
Wed Ordetz Klare Lius huer Christen Siæl Sig trenger
At blive ret opliust i sit formørcket Sind
Og gaa paa Dyders Vey til Liusets Jesum ind«.

Over verset er tre sammenstillede våbenskjolde
for slægterne Bille,Valkendorf og Trolle, og under
disse en sekundær indskrift med versaler til minde om en istandsættelse, bekostet af kirkens ejer:
»Repareret 1840 af P. T. Møller L. K.«. Kronen er
ophængt i en sort jernkæde med forgyldte kugler
i kirkens tredje fag.
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Fig. 81. Kirkeskib nr. 1, o. 1801-02 (s. 1806). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Church ship no. 1, c. 1801-02.

2) 1900-tallets begyndelse, af jern, femarmet,
med profilerede, tragtformede lyseskåle, hvorunder spiralornamenter, der gentages på skaftet. I
sakristiet.
3-5) (Jf. fig. 26 og 38), 1954/55, den ene skænket af Christen Mortensen Christensen og hustru
Hansigne. Barokkopier, udført efter en lysekrone
fra 1713 i Nørre Lyndelse Kirke (DK Odense
3964), med 2×6 s-slyngede arme med delfinled
og profilhoveder i de indre slyng. Balusterskaftet krones af en flakt ørn og afsluttes forneden
med en hængekugle med profileret knop. Kronerne er ophængt i sorte jernkæder i kirkens andet og fjerde fag samt i korsarmen; førstnævnte
har på hængekuglen giverindskrift med versaler:
»Skænket Skaarup Kirke aar 1954 af Christen
Mortensen Christensen og hustru Hansigne født
Hansen Aabyskov«.138

Danmarks Kirker, Svendborg

6) Nyere barokkopi med 2×6 fligede, s-svungne arme med dyrehovedprofiler i de indre slyng,
balusterskaft og hængekugle med profileret
knop. Ophængt i en messingkæde i tårnrummet (jf. fig 19).
7) Nyere barokkopi med fem s-svungne arme, balusterskaft samt hængekugle med profileret knop. Ophængt i en messingkæde i våbenhuset.
Lampetter. 1) 1955, 12 barokkopier med to sslyngede arme med mandsprofil i de indre slyng.
På langvæggene. 2) Tre barokkopier, hver med tre
s-svungne arme med dyreprofil i de indre slyng
og balusterskaft. I tårnrummet. 3) To nyere, trearmede lampetter af messing på våbenhusets langvægge.
†Ildkar; i inventariet 1576 beskrevet som et
‘kobber-ildkar’ (til hentning af trækul til tænding

113

1806

SUNDS HERRED

Fig. 82. »Mindet«. Kirkeskib nr. 2, o. 1850 (s. 1806).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – “Mindet”. Church ship
no. 2, c. 1850.

af alterlysene, jf. DK Ribe 1553 og 2022).62 Muligvis identisk med et †røgelseskar, omtalt 1810
(jf. s. 1787).
Kirkeskibe. 1) (Fig. 81), o. 1801-02, ophængt af
»Kestein« (Kirsten?) Nielsen.139 Uden navn. Fregat med otte kanoner i hver side; galionsfiguren
er en løve. Skroget er brunt med sort vandlinje
og hvid bund, hvorpå indskrift med sort skriveskrift; på den ene side: »Rasmus Nelsen. af
Skorhor Døde Ao. 1801«, på den anden: »Kestein Nelsen. insat. Dette Ao 1802«. Kanonerne
er sølvmalede, galionsfiguren forgyldt. Skibet er
formentlig et mindesmærke for den i indskriften
omtalte Rasmus Nielsen.140 1855 og 1921 hang
det i korsarmen.135 Det hænger nu i åbningen til
samme.
2) (Fig. 82), o. 1850,141 »Mindet«. Orlogsfregat.
Skroget er sort med lukkede, påmalede, hvide kanonporte og bronzefarvet bund. I agterstavnen
læses navnet med forgyldte versaler. 1921 hang
skibet i korsarmen.66 Nu i vestenden.
†Ligbåre, omtalt 1808. Båren opbevaredes i våbenhuset.19
Klokker. Kirken afleverede en klokke ved opkrævningen af klokkeskatten 1528-29. 1576 havde kirken ‘en god klokke i tårnet og to små’.62
Også Jacob Madsen 1589 omtaler tre klokker,9
og samme oplysning findes i præsteindberetnin-

gen 1755,90 samt i Danske Atlas 1774, hvor det
præciseres, at de to var med ‘munkebogstaver’,
dvs. middelalderlige.125 1818 var den mellemste
af de tre klokker revnet, og 1833 blev den omstøbt til nr. 1;142 de to andre klokker omstøbtes
hhv. 1837 og 1856 til nr. 2 og 3. Klokkerne blev
omhængt 1954-55.143
1) (Fig. 83), 1833, støbt af I. C. og H. Gamst.
Klokken måler 71 cm i tværmål og har om halsen en bort med fligede bladranker, indrammet af
perlestav. Derunder versalindskrift: »Støbt af I. C.
& H. Gamst Kiøbenhavn anno 1833«. Ophængt i
slyngebom østligst i klokkestolen.
2) (Fig. 84), 1837, støbt af I. C. og H. Gamst.
Klokken, der måler 53 cm i tværmål, har om halsen
en palmetbort, hvorunder versalindskrift: »Støbt
af I. C. & H. Gamst Kiøbenhavn anno 1837«.
Ophængt i slyngebom vestligst i klokkestolen.

Fig. 83. Klokke nr. 1, 1833, støbt af I. C. og H. Gamst,
København (s. 1806). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Bell no, 1, 1833, cast by I. C. and H. Gamst, Copenhagen.
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Fig. 84-85. Klokker. 84. Nr. 2, 1837, støbt af I. C. og H. Gamst, København (s. 1806). 85. Nr. 3, 1856, støbt af Gamst
og Lunds efterfølgere, dvs. P. J. Winstrup og Victor Gamél, København (s. 1807). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Bells. 84. No. 2, 1837, cast by I. C. and H. Gamst, Copenhagen. 85. No. 3, 1856, cast by Gamst and Lund’s successors, i.e.
P. J.Winstrup and Victor Gamél, Copenhagen.

3) (Fig. 85), 1856, støbt af Gamst og Lunds efterfølgere, dvs. P. J. Winstrup og Victor Gamél,
København, af †klokke nr. 2. 107 cm i tværmål.
Om halsen er en bort af palmetter, hvorunder
versalindskrift: »Omstøbt af Gamst og Lunds efterfølgere. Kjøbenhavn. Aar 1856«. Ophængt i
slyngebom som den midterste af de tre klokker.
†Klokker. 1) Senmiddelalderlig, afleveret ved
klokkeskatten 1528-29. Klokken vejede 584 kg.144
2) Senmiddelalderlig, kirkens største klokke.
På klokken var en indskrift med minuskler, der
skulle læses bagvendt, dvs. fra højre mod venstre:
»Alpha. et. o. bndic. ds. et. ho. o. rex. gle. veni. cum.
pace. amen.« (Alpha et omega! Benedicte deus et
homo! O rex gloriæ veni cum pace! Amen). (Alfa
og omega. Du velsignede gud og menneske. O,
ærens konge, kom med fred. Amen). Klokken var

uden årstal.145 1855 var den revnet, og året efter
blev den omstøbt til nr. 3.54
3) En senmiddelalderlig klokke med indskrift
med ‘munkebogstaver’, dvs. minuskler. Klokken
må være omstøbt enten 1833 eller 1837 til nr. 1
eller 2.
4) 1584, støbt i Lübeck, bekostet af Johan
Bockholt og Lisbeth Urne. Ifølge Høyen bar
klokken følgende indskrift:
»Johan Bokholdt og Frue Elsebeth Baade[!]
Hafver mig ij Libke[!] (Lübeck) støbe laade,
I Skaarup Kirke de lod mig hænge
At ringe til Kirke Foleck Frateres[!] (fra deres) Senge«.

Under indskriften stod ægteparrets initialer: »IB«
og »LW« samt årstallet for donationen: »1584«.146
Klokken må være omstøbt enten 1833 til nr. 1
eller 1837 til nr. 2.
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Fig. 86. Mindetavle, o. 1732, over sognepræst Knud Hansen Trochmann (†1732) og hustru Ellen Pedersdatter
(†1731) (s. 1809). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Memorial tablet, c. 1732, to Parson Knud Hansen Trochmand (†1732)
and his wife Ellen Pedersdatter (†1731).
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Mindetavle (fig. 86), o. 1732. »Saa hastig som een
raa, saa fast som fuglen fløyer/ som sandet hastelig, sit timeglas udpløyer/ saa hastig løber bort
vor leve tiid og aar/ det viidner disse som her
neden under staar/ nemlig,« Knud Hansen Trochmand (Trochmann), sognepræst i Skårup i 52
år og tillige i Tved i 36 år, †27. jan. 1732 »i hans
alders 75de aar«, og hustru Ellen Pedersdatter,
†23. okt. 1731, 70 år gammel. Parret var gift i 50
år og fik syv sønner og fire døtre.
Rød, poleret kalksten, 130×97 cm. Det let ophøjede skriftfelt, hvorpå indskrift med reliefversaler (navnene kursiverede) i forsænkede bånd, er
anbragt under et svejfet bueslag, og indrammes
langs siderne af søjler med bladkapitæler, hvori
mandshoved. De øvre hjørner udfyldes af fligede
bladornamenter, over indskriften er en blomst
og nederst et relief af Tiden, vist som en gammel mand, der med venstre hånd under hovedet hviler på et kranium på krydslagte knogler,
mens han med højre hånd holder en le; på højre

Fig. 88. Gravsten nr. 2, o. 1634, over Niels Andersen (s.
1810). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tombstone no. 2,
c. 1634, of Niels Andersen.

knæ balancerer et timeglas. Under relieffet et opbyggeligt vers:
»Tench læser tench at og saa du
skal blive støv som ieg er nu
thi ieg og før har været dig
i førlighed og styrche liig«.147

Fig. 87. Gravsten nr. 1, romansk (s. 1810). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Tombstone no. 1, Romanesque.

Stenens ramme, søjler og skriftfelt står i kalkstenens røde farve, de forsænkede felter og skriftbåndene har sort bund, indskriften er forgyldt
ligesom planteornamenterne, hvortil også er anvendt sølv. Fremstillingen af Tiden er malet med
lys grå, kraniet er hvidt.
1830 hang mindetavlen ved prædikestolen, antagelig på sin oprindelige plads.148 1955 blev den
opsat på tårnrummets vestvæg, syd for døren.
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Fig. 89. Våbentavle, 1707/08, med våbenskjolde og initialer for Jørgen Henning Valkendorf og Helle Trolle, opsat
over indgangen til †gravkapel (s. 1811). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Armorial tablet, 1707/08, with arms and
initials of Jørgen Henning Valkendorf and Helle Trolle, set up over the entrance to the †sepulchral chapel.

En †mindetavle, o. 1564, over ridder Peder Lykke (til Skovsbo (Rynkeby Sogn, Bjerge Hrd.)),
Jacob (Joachim) Lykkes søn, †1564 (1563) i København og begravet i Nikolaj Kirke sammesteds,
omtales 1774.149 Af indskriften fremgik, at tavlen
var opsat af hans hustru, Elisabeth (Lisbeth) Johansdatter Urne, og parrets otte børn; det øvrige
kunne ikke læses.
Gravsten. 1) (Fig. 87), romansk, af rødlig granit,
70×34 cm.150 Stenen er revnet over øvre venstre hjørne, og nederste højre hjørne er repareret

med cement. Langs de lodrette sider er en ganske
svag rundstav; fladen udfyldes af et latinsk kors,
angivet med fordybede konturlinjer. Stenen er
indmuret i våbenhusets sydvæg vest for døren.
2) (Fig. 88), »Vnder dene kampesten hviler
Niels Andersens ben«, †1634 i Holmdrup. Rød
granit, 143×53 cm. Indskriften med fordybede
versaler udfylder næsten hele fladen. Stenen er
indmuret i våbenhusets sydvæg, øst for døren.
3) 16-1700-tallet, rød kalksten, 138×76 cm.
Indskriften, med fordybede versaler, er næsten
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Fig. 90. *Kisteplade nr. 1, 1688, over Elisabeth Margrethe Bille (†1688) (s. 1813).
I Skårup Lokalhistoriske Arkiv. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – *Coffin plate no. 1,
1688, of Elisabeth Margrethe Bille (†1688).

helt udvisket. Stenen, der lå i midtergangens gulv,
ligger siden 1955 som trædesten foran indgangsdøren i vest. Muligvis identisk med en gravsten
over Erica Anna Beate, eneste datter af sognepræst Peder Knudsen Trochmann, †1736, der lå i
gulvet ud for prædikestolen.151
†Gravkapel, opført 1707 eller 1708152 af Jørgen
Henning Valkendorf og Helle Trolle som en tilbygning ved korets nordside (jf. s. 1765). Fra kapellets oprindelige indretning er bevaret et sæt
dørfløje og en våbentavle (jf. ndf.) samt muligvis
to små ruder med glasmalerier (s. 1771). I rummet fandtes et antal kister af træ, hvoriblandt kisterne med Jørgen Henning Valkendorf og hans
to hustruer, Elisabeth Margrethe Bille og Helle
Trolle.Ved hovedreparationen 1803 blev kisterne
taget ud og nedsat i en †gravkrypt under koret
(s.d.).153 Kapellet tjente derpå bl.a. som sakristi og
skriftestol. Det blev nedbrudt 1863.153
Dørfløjen (jf. fig. 29), 1707/08, af træ, er en dobbeltfløj med en højrektangulær, profileret fylding

forneden. En påsat, profileret gesimsliste markerer overgangen til den øverste, åbne fylding
med gitter af smedejern, bestående af lodrette og
vandrette rundstave, hvorimellem oprullede ornamenter. Fløjene, med bukkehornsbeslag og firkantet, svejfet låseblik, sidder på deres oprindelige
plads i åbningen mellem koret og sakristiet.154
Over døren er opsat en samtidig våbentavle (fig.
89), af eg, ca. 120×135 cm, med indskrift med
reliefversaler. Langs den svejfede overkant og de
lodrette sider er guirlander af blomster og frugter.
Midt på tavlerne er våbenskjolde for Valkendorf og
Trolle med ledsagende initialer: »IHW« for Jørgen
Henning Valkendorf og »HT« for Helle Trolle.Ved
siden af Valkendorfvåbenet ses en ligbåre samt indskriften: »Korset i Tiden, Kronen i Evigheden«, ved
siden af Trollevåbenet en katafalk samt to ansigter
i strålelignende indramning som to sole og indskriften: »Gud i Øie, Salighed i Eie«. Øverst er et
vinget dødningehoved på krydsede knogler samt
et udrundet timeglas. Under skjoldene står et vers:
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»Velkommen søde død som svck til fryd forandre
lycksalig dag, da vi til roe i grafven vandret
for kaars vi ærens krands og lifsens krone fick
da døden rackte os dend sidste dvale drick
vi daglig døde her, vor død et lif er blefven
oc siælene af Gvd i englæ orden skrefven
vnd grav vor aske kvn et lidet giemmerom
dend dog indhimlis skal ved Herrens store dom
vi dødelighed self i døden ofverstiger
og til Gvds paradis igiennem iorden f[!]iger
vel byttet livs for mørck for strid bestandig roe
for grafvens fæle vraa en himmel at beboe«.

velbevarede lig blev samlet og svøbt i nye ligklæder, førend de anbragtes i et nyindrettet gravkammer, opført i tilslutning til østvæggen af røde
mursten, ind- og udvendig pudset med cement,
og med et dække, der omtrent lignede tre kistelåg. På gemmet blev der lagt en lille oval plade af
metal med en indskrift ‘om opførelsen af denne
fællesgrav i år 1878 som hvilested for de sidste af
slægten Valkendorf ’. Døren til krypten blev tilmuret ligesom åbningen i kirkegulvet.

Tavlen er bejdset, våbenskjoldene malet med
rødt, hvidt og lysegråt samt forgyldte hjelme.
Den stod tidligere med en cementgrå overmaling, der afrensedes 1954.155 Tavlen er opsat på sin
oprindelige plads over døren i nordsiden af korets
første fag.156
I kapellet var kister for følgende: Jørgen Henning Valkendorfs første hustru, Elisabeth Margrethe Bille, †16.
jan. 1688 (kisten flyttet til kapellet);157 Jørgen Henning
Valkendorf †24. dec. 1724;158 hans anden hustru, Helle
Trolle, †13. april 1741.159

†Gravkrypt, formentlig 1600-tallet eller muligvis tidligere, indrettet under korets første fag, i
kirkebogen betegnet ‘herrefolkenes begravelse’,
dvs. for beboerne på Klingstrup.20 Den hvælvede
krypt, der strakte sig fra korfagets vestre udkant
til alterets forkant, målte fra vest til øst 10 fod 6
tommer, fra nord til syd 13 fod og i højden 6 fod
2 tommer (ca. 3,3×4,1 m, højde 1,9 m). Gulvet
var af sten. Der var adgang via en trappe af sten
i skibets midtergang. Foroven var trappen lukket
med en lem i gulvet, forneden med en dør.160 I
sydmuren var en luftkanal ud til kirkegården.
1803 blev kisterne fra †gravkapellet nedsat i
krypten, til dels oven på de allerede derværende
kister. Derpå blev nedgangen kastet til og lufthullet i sydmuren tilmuret. I forbindelse med arbejderne i koret 1878 stødte man tilfældigt på
krypten, der blev åbnet og undersøgt, bl.a. af sognepræst J. C. Schurmann, som skrev en beretning
om fundet.161 Tilstanden i krypten var ‘temmelig
uhyggelig’. Gulvet var dækket af et tykt lag muld
og grus, kisterne formuldede og kisteplader og
-ornamenter tærede af rust. Efterfølgende blev
gulvet renset og krypten hvidtet. De forholdsvis

Fig. 91. *Kisteplade nr. 2, 1699, over Christian Oldeland (†1699) (s. 1813). I Skårup Lokalhistoriske Arkiv.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – *Coffin plate no. 2,
1699, of Christian Oldeland (†1699).
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Fig. 92. *Kisteplade nr. 3, 1704, over Pernille Valkendorf (†1704) (s. 1814). I Skårup
Lokalhistoriske Arkiv. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – *Coffin plate no. 3, 1704, of
Pernille Valkendorf (†1704).
Blandt de begravede i krypten er: Claus von Rønnow (jf.
†lukket stol(?) s. 1798.) begr. 24. juli 1674, vist nok flyttet til Tved Kirke (s. 1897);162 Elisabeth Margrethe Bille
†16. jan. 1688 (*kisteplade nr. 1); Christian Oldeland †1.
sept. 1699 (*kisteplade nr. 2); Mette Lisbeth Valkendorf
†21. april 1700 (†kisteplade nr. 1); Pernille Valkendorf
†27. jan. 1704 (*kisteplade nr. 3); Jørgen Henning Valkendorf †24. dec. 1724, nedsat 1803 (†kisteplade nr. 2);
Erica Anna Beate Pedersdatter Trochmann †1736 (jf.
gravsten nr. 3); Henning Christopher Valkendorf †13.
juli 1740;163 Helle Trolle †13. april 1741, nedsat 1803;
Anna Margrethe von Halem †2. aug. 1773;164 Charlotte Maria von Halem †1. maj 1791.165

†Kister, af eg og fyr, til dels med læderbetræk. Kisterne, der var sammenfaldne og smuldrede ved
berøring, blev undersøgt 1878; de var fyldt med
humlekopper og rughalm med aks, og i en barnekiste fandtes en lavendelkrans.166 Der fandtes
levninger af mindst 20 lig, heraf 15 voksne,161
som blev nedlagt i en nymuret fællesgrav (jf. ovf.).
Oven på og ved siden af kisterne lå et antal
kisteplader af metal fra slutningen af 1600-tallet
og begyndelsen af 1700-tallet, nogle fortærede af
rust, andre med lange og tydelige indskrifter, som

blev delvist afskrevet. Ved undersøgelsen 1878
blev pladerne taget op med henblik på restaurering og senere ophængning i kirken.167
*Kisteplader. 1) (Fig. 90) 1688, over Lisbeth Margrete (Elisabeth Margrethe) Bille til Broløkke, datter af Knvd (Knud) Bille til Skerrildgård og Mette
Gyldenstiern (Gyldenstierne) til Broløkke, *1. dec.
1661 på Skerrildgård, g.m. Iørgen (Jørgen) Henning Valckendorph (Valkendorf) til Klingstrup i 16
uger og fem dage, †16. jan. 1688 på Klingstrup.
Tværoval plade af messing, 28×33,5 cm, med
indskrift med fordybede, konturerede versaler. I
Skårup Lokalhistoriske Arkiv.
2) (fig. 91), 1699, over Christian Oldeland, til
»Cappedro.(?)«, *21. sept. 1666 på Uggerslevgård,
søn af afdøde Hans Oldeland til Uggerslevgård,
landsdommer på Fyn, og Helvig Krvvse (Kruse), »levtenant vnder lifgvarden til fods«, †1. sept.
1699 i København, »effter at hand hafde fvldendt
et fvldkommen dydfvld lefnet her i verden til sin
herris og kongis fornøyelig tienniste, sine venner
til stor trøst og glæde«.
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Fig. 93-94. *Kisteornament nr. 1-2, o. 1700, med våbenskjolde for Kruse og Bille (s. 1814). Foto Arnold Mikkelsen
2017. I Skårup Lokalhistoriske Arkiv. – *Coffin ornaments nos. 1-2, c. 1700, with Kruse and Bille arms.

Af messingblik, 58×24 cm; halvdelen af rammen er afbrækket, og selve pladen har flere huller.
Det ovale skriftfelt med indskrift med fordybede
versaler er indsat i en bred, drevet ramme af akantusblade og blomster; foroven er våbenskjold for
Kruse. I Skårup Lokalhistoriske Arkiv.
3) (Fig. 92) 1704, over Pernelle Valchendorph
(Pernille Valkendorf), *19. maj 1696 på Klingstrup, datter af Jørgen Henning Valchendorph
(Valkendorf), amtmand over Rugård Amt, og
Helle Trolle, †27. jan. 1704 »om afftenen ved 8
slet vdi sit alders ottende aar«.
Plade af messing med ramme af messingblik,
34×41,5 cm. Indskrift med fordybede versaler.
Den ovale plade er indsat i en tilsvarende, drevet
ramme med akantusblade og blomster i gennembrudt arbejde. I Skårup Lokalhistoriske Arkiv.
†Kisteplader. 1) 1700, over Mette Lisbeth Valchendorph (Valkendorf), *14. marts 1700 på
Klingstrup, datter af Jørgen Henning Valchendorph (Valkendorf), amtmand over Rugård Amt,
og Helle Trolle, †21. april 1700 på Klingstrup »i
dend 6te Uge efter sin Fødsel«.168
2) 1724, over Jørgen Henning Valchendorph
(Valkendorf), fordum herre til Klingstrup og
amtmand over Rugård Amt, *8. febr. 1661 på
Klingstrup, søn af afdøde Henning Valchendorph
(Valkendorf) til Klingstrup og Kirstine Kruuse
(Kirsten Kruse), †24. dec. 1724 »ved 6 slet« i
Svendborg, i sit 64. år.158
*Kisteornamenter. 1) (Fig. 93), o. 1700, af messingblik, 25,5×57,5 cm. To kronede, sammenstillede våbenskjolde for Kruse og Bille, flankeret af
småengle og indrammet af akantusløv. I Skårup
Lokalhistoriske Arkiv.

2) (Fig. 94), o. 1700, svarende til nr. 1, dog er
våbenskjoldene byttet om. I Skårup Lokalhistoriske Arkiv.
3) (Fig. 95), o. 1700, af messingblik, 55,5×44,5
cm. Den ovale plade har overalt rig, drevet udsmykning af blade, blomster og frugter. Øverst
er brystbillede af afdøde, vist i trekvartprofil med
bladkrans om panden og derunder et tomt felt. I
Skårup Lokalhistoriske Arkiv.
4) (Fig. 96), 1704, af messingblik, 24×31,5 cm.
Kronet spejlmonogram i gennembrudt arbejde
med initialerne »PW« for Pernille Valkendorf (jf.
*kisteplade nr. 3), indrammet af palmegrene og
flankeret af småengle. Nederst akantus. I Skårup
Lokalhistoriske Arkiv.
*Gravudstyr. I forbindelse med tømningen af
krypten 1878 fandt man i fyldet en cylindrisk
glasstang, 61,5 cm lang, 2-2,4 cm i tværmål, buet
afhugget i den nedre ende og spidst i den øvre. Et
enkelt sted er svagt spor af forgyldning. Ukendt
anvendelse. Siden 1912 i NM (inv.nr. D8069).
Fra kirken kendes enkelte andre, formentlig murede †begravelser. 1) En begravelse inden for kirkedøren under afdøde Claus von Rønnows stol,
dvs. ved gangen til våbenhuset (jf. s. 1798).
Begravede: Peder Jørgensen af Maegård, 68 år gammel,
begr. 22. maj 1704; hans hustru Birgitte Jensdatter, 73
år gammel, begr. 5. dec. 1712.169

2) Antagelig begyndelsen af 1700-tallet, uvis placering. I begravelsen var skovrider Ole Hansen
nedsat.170
Lyse- eller mindeskjold, 1891, over I. C. Schurmann, professor, dr.theol., *16. juni 1812, †10.
dec. 1891. Af jernblik, 62×47,5 cm, helt rustent,
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med ovalt ornament forneden, kors foroven og
spiraloprullede bånd ved hjørnerne. Indskrift med
sort antikva. Skjoldet, der oprindeligt var monteret på alterlyset, opbevares i tårnets mellemstokværk.
Mindekrans, (jf. fig. 113), 1891, af sølv. To egegrene bundet med en sløjfe. På båndets ender er graveret indskrift med fordybet fraktur:
»Professor Dr.Theol. J. C. Schurmann R(idder) af
D(annebrog) D(annebrogs)M(and) Sognepræst
for Skaarup Menighed 1852-1891 Med Kiærlighed og Høiagtelse fra Mænd og Kvinder i
Skaarup Sogn«. Kransen er ophængt i en montre
på vestsiden i åbningen til korsarmen.
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 97), o. 1842, over
Peter August Wedel, seminarieforstander, dr., Ridder af Dannebrog og dannebrogsmand, *26. jan.
1768, †23. maj 1842. Efter personalia hædrende
omtale: »Ordets sande forkynder, oplysningens
ivrige befordrer, den nidkære lærer helliges dette
minde af hans taknemmelige disciple«. Monumentet er udført af jernstøber Rasmussen i Assens.171

Fig. 95. *Kisteornament nr. 3, o. 1700 (s. 1814). I
Skårup Lokalhistoriske Arkiv. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – *Coffin ornament no. 3, c. 1700.
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Fig. 96. *Kisteornament nr. 4, 1704, med kronet spejlmonogram »PW« for Pernille Valkendorf (s. 1814). I
Skårup Lokalhistoriske Arkiv. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – *Coffin ornament no. 4, 1704, with crowned backto-back monogram “PW” of Pernille Valkendorf.

Monument af støbejern, ca. 250×77×44 cm;
der er flere revner og malingen skaller af. Indskrift med reliefversaler. Monumentet, i nygotisk stil med klassicerende reliefudsmykning, har
spidsbuede nicher på for- og bagside. På de fire
hjørner er slanke pilastre, der hviler på høje søjlepostamenter og afsluttes med fialer foroven.
Storstykket har i for- og bagsiden en stor niche.
I forsidens niche er et relief af Clio, historiens
muse; en siddende kvinde, der skriver på en tavle.
Foran hende er en søjle med en portrætbuste
af afdøde. I bagsidens niche ses Dødens genius,
med nedadvendt, slukket fakkel, stående ved
et korsprydet gravmæle, kronet af en urne. På
storstykkets sider er en vedbendomslynget stav,
hvorunder bibelsteder (Joh. 6,63 og Matt. 13).
Postamentet, på profileret sokkel, har på forsiden
indskrift (personalia), på bagsiden et skriftsted
(Fil. 1,6), hvorunder Wedelslægtens emblem;172
en ligesidet trekant indskrevet i en cirkel og delt
i tre felter med relieffer af et brændende alter,
en blomstrende gren og en slange, der bider sig
selv i halen. Motiverne ledsages af bogstaverne
»D« (Deus (Gud)), »S« (Sanitas (sundhed)) og
»T« (Tempus (tid)), og omkring cirklen læses
»Coelvm vndiqve et vndiqve coelvm« (Himlen
overalt og overalt himlen). På postamentets sider
er en amfora. Topstykket er en trekantgavl med
gennembrudt stavværksbaldakin, kronet af et kors
og et lille spir og kantet af krabbeblade.
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Fig. 97. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1842, over seminarieforstander Peter August
Wedel (†1842) (s. 1815). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 1,
c. 1842, to training college principal Peter August Wedel (†1842).
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Rammeværket er sortmalet med grå felter og
røde profiler; nicherne har grå bund og hvide relieffer. Til bagsidens våben er anvendt blåt, rødt,
hvidt, sort og forgyldning. Tidligere var de forsænkede felter røde og blågrønne, nicherne blågrønne og indskrifterne guldmalede.173
Monumentet er opstillet i kirkegårdens sydøsthjørne. 1890 var gravstedet hegnet af et †støbejernsgitter.174
2a-b) (Fig. 98), 1845-46, dobbeltmonument
over to søskende. a) Michael Mayntz, *…, †[16.
marts 1845, ¾ år gammel].175 Efter personalia et
ulæseligt vers. b) Julie Mayntz, *1. april 1843, †2.
febr. 1846. Efter personalia et vers:
»Her er vor kiære Julies grav
Vi den med taarer væde
Hun kiærligheden eie og gav
Hun var vort haab vor glæde«.

Blok af grå kunststen med to indfældede tavler
samt ornamenter af hvidt marmor, 76×54 cm,
36,5 cm dyb. Indskriften med fordybede versaler
er på den ene tavle næsten helt udvisket. Over
hver tavle er et indfældet håndtryk og øverst
Fig. 99. *Kirkegårdsmonument nr. 3, formentlig o.
1850, over ukendt (s. 1817). I Svendborg og Omegns
Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard
monument no. 3, presumably c. 1850, to unknown deceased.

Fig. 98. Kirkegårdsmonument nr. 2a-b, o. 1845-46, over
Michael Mayntz (†1845) og Julie Mayntz (†1846) (s.
1817). Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2017. – Churchyard monument no. 2a-b, c. 1845-46, to Michael Mayntz
(†1845) and Julie Mayntz (†1846).

spor af en nedfældet topprydelse. På kirkegårdens
nordvestlige del.
*3) (Fig. 99), formentlig midten af 1800-tallet, over ukendt. Af sortmalet støbejern, 104×51
cm, bestående af en nærmest dråbeformet plade,
kantet af et smalt bånd, hvis ender er oprullet i
spiraler, og kronet af et hjerte samt to kors. Pladen er anbragt oprejst på en kvadratisk ramme
med fire ben. I Svendborg og Omegns Museum
(inv.nr. SOM 8.774).
4) (Fig. 100), o. 1871, over Karen Pedersdatter,
gårdmand Peder Rasmussens hustru, Holmdrup,
*4. april 1799, †3. sept. 1871.
Grotte af grå kunststen, 75×58 cm. Indskriften med fordybede versaler står på et let ophøjet, tværovalt skriftfelt, indrammet af to laurbærgrene, der forneden er bundet sammen med en
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svejfet afslutning foroven, og langs de forreste
kanter er indsnit med reliefhuggede, nedadvendte og brændende fakler. I forsiden er en indfældet
indskrifttavle med svejfet overkant, og derover en
medaljon med motiv af Natten efter Thorvaldsen
samt spor af to †ornamenter. Øverst er en bladkrans med en trepasformet topprydelse. I kirkegårdens nordøsthjørne.
7) (Fig. 103), o. 1891, over J. C. Schurmann,
professor, dr. th(eol)., kommandør af Dannebrog,
Dannebrogsmand, sognepræst fra 1851, *16. juni
1812, †10. dec. 1891. Monumentet er rejst af
»venner i menigheden«.
Stele af poleret, grå granit på postament og
sokkel af grå og rødgrå granit, 152×56 cm, indskrift med fordybede versaler. Over indskriften er
et fordybet kors.Ved kirkens nordside.

Fig. 100. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1871, over
Karen Pedersdatter (†1871) (s. 1817). Foto Rikke
Ilsted Kristiansen 2017. – Churchyard monument no. 4, c.
1871, to Karen Pedersdatter (†1871).

sløjfe. Over skriftfeltet er spor efter en indfældet
†medaljon, og øverst er stammen af en †topprydelse, antagelig et kors. Ved kirkegårdens nordside.
5) (Fig. 101), o. 1874, over Peder Bertelsen,
gårdejer i Holmdrup, *16. april 1837, †18. maj
1874, og hustru Mette Marie Hansdatter, *25.
dec. 1838, †26. okt. 1888.
Cippus af grå kunststen med tavle og kors af
hvidt marmor samt medaljon af biskuit, 115×60
cm. Indskrift med fordybede versaler, udfyldt
med sort. Monumentet, der hviler på en hulkelprofileret sokkel, afsluttes foroven af en segmentgavl med akroterier. I forsiden er indfældet
en retkantet indskrifttavle, i gavlen en medaljon
med motiv af Thorvaldsens Dagen. Monumentet
krones af et kors med trepasender, nedfældet i en
bladkrans.Ved kirkegårdens vestside.
6) (Fig. 102), slutningen af 1800-tallet, Christian Rasmussens familiegravsted.
Stele af grå kunststen med tavle og topprydelse
af hvidt marmor samt medaljon af biskuit, 78×41
cm. Indskrift med fordybede versaler. Stelen har

Fig. 101. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1874, over
gårdejer Peder Bertelsen (†1874) og hustru Mette
Marie Hansdatter (†1888) (s. 1818). Foto Rikke Ilsted
Kristiansen 2017. – Churchyard monument no. 5, c. 1874,
to the farm owner Peder Bertelsen (†1874) and his wife
Mette Marie Hansdatter (†1888).
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mand, stiftsøvrighed og forskellige 1727-1812. – Forskelligt 1851-75 (Provstiark. Forsk.). – Sager vedr. de
enkelte sogne 1935-80 (Provstiark. Sager). – Synsprotokol for kirker 1935-81 (Provstiark. Synsprot.). Svendborg
Amtsprovsti: Synsprotokol for Sunds og Sallinge Herreder 1824-39 (Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.). Skårup
Sogn: Breve og dokumenter vedr. embedet 1723-1996.
– Embedskorrespondance 1810-85 (Sogneark. Embedskorr.). Fyn i almindelighed.Topografica: 13. Fyn I-K. 185985 (Fyn i alm. 13. Fyn I-K. 1859-85).
Skårup Lokalhistoriske Arkiv. Afskrift af synsprotokol
1862 ff. m.m.
Det Kongelige Bibliotek (KB). Kallske samling. 377. 4º.
Kopi af beskrivelse over kirkerne og herregårdene i
Fyn og i Langeland, af sognepræsterne til Thuras brug
forfattet 1755.
Nationalmuseet (NM). Notebøger: Søren Abildgaard II,
47 (1762). – N. L. Høyen VIII, 8 f. (1830). – Henry
Petersen XVII, 80 (o. 1877). – V. Koch I, 17 (1890).
Indberetninger: Emil Rostrup 1878 (gravkrypt). – J. C.

Fig. 102. Kirkegårdsmonument nr. 6, 1800-tallets slutning, over Christian Rasmussens familie (s. 1818). Foto
Rikke Ilsted Kristiansen 2017. – Churchyard monument
no. 6, end of 1800s, to the family of Christian Rasmussen.

KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Skårup Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i Svendborg Amt i
almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen på det pågældende amt; referencer
inden for Svendborg Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv:
Indberetninger om kirkeejere og patronatsret 16951786. – Synsforretninger over kirker med uddrag af
regnskab 1631-35. – Synsforretninger over kirker 171835 (Bispeark. Syn over kirker). – Synsforretninger over
kirker og præstegårde 1872-98 (Bispeark. Syn over kirker
og pr. gårde). – Visitatsprotokol 1732-1803. – Indberetninger om kirker og kirkegårde 1812-43 (Bispeark.
Indb. om kirker og kirkegårde). – Sunds Herreds breve
1541-1805, 1805-1968 (Bispeark. Sunds Hrds. breve). –
Sunds og Sallinge Herreder 1853-67 (Bispeark. Sunds
og Sallinge Hrdr.). Sunds Herreds provstiarkiv: Register
over kirkernes indkomster 1576 (Provstiark. Reg. over
kirkernes indk.). – Kirkeregnskaber 1645-75. – Justitsprotokol m.m. 1690-1824 (heri kirkesyn 1760-1824)
(Provstiark. Justitsprot. m.m.). – Breve fra biskop, amt-

Fig. 103. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1891, over professor, sognepræst J. C. Schurmann (†1891) (s. 1818).
Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2017. – Churchyard
monument no. 7, c. 1891, to Professor and Pastor J. C. Schurmann (†1891).
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Schurmann 1890 (kirkegård). – Poul Nørlund 1914
(altertavle, korbuekrucifiks, prædikestol). – Johs. Malling 1915 (korbuekrucifiks). – Chr. Axel Jensen 1921
(glasmalerier, inventar, gravminder). – Harald Munk
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plan, snit og opstalt). – D. Rasmussen og E. Mindedal Rasmussen 1930 og 1934 (opmåling af kirkeladen
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as a hospital.
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Fig. 111. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500, ophængt på korsarmens østvæg (s. 1790).
Foto Poul Nørlund 1914. I NM. – Chancel arch crucifix, c. 1475-1500, hung on east
wall of transept.
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Fig. 113. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior looking west.
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SKÅRUP CHURCH

East of the church stands the Late Medieval tithe
barn, which has been dendrochronologically
dated to c. 1462 (cf. below).The barn was built in
raw and split fieldstone and medieval brick, and
stands with rebuilt corbie gables (fig. 1). It is used
as an activity house and Confirmation classroom,
but has been used for craft work and from 1652
until the 1920s it was the †hospital for ‘five poor
people’ (fig. 5).
Building. The Romanesque church consisted of
nave and †chancel, built in granite and travertine
ashlars on a bevelled granite footing.The long walls
of the nave were decorated with round-arched
recesses of varying sizes (figs. 10-11). The south
door is preserved in rebuilt form (fig. 14), while
the side members of the bricked-up north doors
are visible both in the facade and on the back wall.
The nave had two round-arched, double-bevelled
windows in each long wall; in the south they were
located in two of the recesses (fig. 11).
Around 1448 the nave was extended towards
the west with walls in raw fieldstone and details
in medieval brick (cf. below). A triple-rabbeted,
segmentally arched door in the west gable gave
access to the nave, and in the south a baskethandle-formed window let light into the interior.
Afterwards the Romanesque †chancel was
demolished and a nave-chancel was built around
1482 (cf. below) in fieldstone and medieval
brick. The chancel had a priest’s door and three
segmentally-arched rabbeted windows. One of
these in the north, now used as a door to the
sacristy, has its arch preserved. At the same time
the chancel and the nave were vaulted (figs. 57,
113) with a cross-vault in the two bays of the
chancel, and immediately after this eightfold rib
vaults were set up in the nave.
A Late Medieval tower in three storeys with
a stairwell on the south side was built outside
the west gable of the nave (fig. 22). It had corbie
†gables which were demolished in 1803 and
replaced with a pyramidal spire.

To the north a †sepulchral chapel in halftimbering was built in 1707/08. A door was
broken through the masonry of the first bay
and a Late Medieval window was rebuilt as
a door opening (figs. 29 and 108). The woodbuilt sepulchral chapel was replaced in 1862 by a
brick-built sacristy in yellow standard bricks.
In 1754 a transept on the north side of the nave
and a family gallery in the second bay were paid
for by Anna Margrethe v. Halem (fig. 27). The
transept was built on a foundation of fieldstone,
possibly from an older †transept.
The church was restored several times in the
course of the 1800s, with the restoration of 1803 as
the most significant one, when the †crenellations
of the chancel, porch and tower were removed.
The most recent major refurbishing took place
in 1954-55, when everything from the floors to
the west portals was rebuilt.
The roofing of the church and the tithe barn
were dendrochronologically dated in 2017. This
assigned the earliest dating, c. 1448, to the western
extension, after which the Late Medieval chancel
was built around c. 1482. The roofing of the nave
was replaced c. 1500-10. The roofing of the tithe
barn was dated to c. 1462.
Furnishings. The oldest items of furnishing in
the church are the two Romanesque fonts, one
of which, never finished, served until 1954 as
the base for the other one (fig. 58-59). From
the Late Middle Ages, c. 1480-1500, comes the
altarpiece (figs. 39-50), which today appears as a
three-part cabinet altarpiece with fixed back or
stand panels, but which in its original form by
all indications took the form of a five-panelled
altarpiece (pentaptych) with two sets of hinged
and movable panels and a set of fixed back or
stand panels. It has a figure-rich Calvary scene
in the central panel (figs. 40-42) and four scenes
from the Passion in the flanking panels (figs. 4346). The chancel arch crucifix is from the same
period (figs. 61-63).
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A †lectorium pulpit was set up in front of the
chancel arch in the second half of the 1500s.
The Communion set is from 1588 with later
additions, and was donated by the church owner
Johan Bockholt (fig. 51), while the baptismal
dish, a Nuremberg work from the 1500s (fig.
60), was donated in 1694 by Miss Anna Beate
Valkendorf. The pews include re-used material
from the end of the 1500s, but are otherwise
from 1929 and 1977 (figs. 26, 38 and 113); the
front four ends in each row come from four (†)
family pews from c. 1625-50 (figs. 68-69). In the
same period the church was given a new pulpit,
decorated with Evangelist reliefs, which was set
up on the south side of the third bay of the nave
(figs. 64-67). The wafer box from 1693 (fig. 52)
was made by the goldsmith Ove Mortensen,
Svendborg, and donated by the church owners
Jørgen Henning Valkendorf and Helle Trolle, who
also donated a large, 12-branched chandelier in
1701 (fig. 80). The poor box (fig. 70) probably
came around 1650-1700. The organ casing (fig.
72) was donated in 1755 by the church owner
Anna Margrethe von Halem along with the
church’s first †organ; from a contemporary
†organ loft four paintings with musicians have
been preserved and appear in the present-day
organ loft from 1977 (fig. 73-76). A chasuble of
red velvet with an embroidered back-crucifix of
gilt and non-gilt silver wire (fig. 56) was donated
by the same person. Two church ships were hung
up in 1801 and c. 1850 (figs. 81-82). The three
bells (figs. 83-85) were recast in 1833, 1837 and
1856 by I. C. and H. Gamst, Copenhagen, and by
Gamst and Lund’s successors (P. J. Winstrup and
Victor Gamél, Copenhagen). Altar candlesticks of
silver plate (fig. 55) were made by the electroplate
manufacturer H. C. Drewsen, Copenhagen, in
1862 and donated by ‘churchgoers’, while the
Communion set for the sick from the same time
is the work of the goldsmith Niels Christopher

Clausen, Odense. From the time around 18501900 come among other items a parish meeting
board (fig. 78) and an altar jug (fig. 54). In
connection with the radical restoration of 195455 the Communion table and the altar rail were
renewed (cf. fig. 57); at the same time the church
was given three new chandeliers, one of which
was donated by Christen Mortensen Christensen
and his wife Hansigne. The organ is from 1976.
Colour scheme. Since a restoration in 1929
the altarpiece and the pulpit have had a grey
framework with red, blue and gilt profiles as
well as polychrome reliefs on a greyish-yellow
ground. The organ casing was painted red with
grey profiles and rich gilding in 1976 while the
pews, since the latest restoration of the historical
furnishings in 2006, have brown-violet ends and
seats and grey backs. In 1878 the furnishings
were painted in imitation oak with gilt details.
Sepulchral monuments. A memorial tablet to the
pastor Knud Hansen Trochmann (†1732) and
his wife Ellen Pedersdatter was set up in the
tower interior (fig. 86), while a Romanesque
tombstone is set in the wall of the porch along
with a tombstone from c. 1634 (figs. 87-88).
From the †sepulchral chapel built in 1707/08
by Jørgen Henning Valkendorf and Helle Trolle,
a set of door leaves is preserved (fig. 29) as well
as an armorial tablet (fig. 89) and possibly two
small windowpanes with stained glass (figs. 3435). Beneath the first bay of the chancel there
was a †crypt for the residents of the manor of
Klingstrup; some *coffin plates and fittings found
in the crypt in 1878 are stored at the Skårup
Local History Archive (figs. 90-96).
Churchyard monument. In the churchyard
there is a large cast-iron monument in neoGothic style with classicizing relief decorations
commemorating the training college principal
Peter August Wedel (†1842) (fig. 97).
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Fig. 1. Kirken set fra sydvest med præstegården vest for tårnet. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from
the south west with the parsonage west of the tower.
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Historisk indledning. Kirken (»Twet«) omtales tidligst
1364, da en vis Konrad von Elten, der var præst i
Verden Stift (i det nuværende Niedersachsen), sad inde
med dens indtægter. Disse beløb sig årligt til ca. 18
guldfloriner, som han dog erklærede sig villig til at
afstå, hvis han kunne opnå et mere fordelagtigt præbende.1 1524-26 bidrog Tved Kirke med 12 mark til
landehjælpen, to tredjedele af bidraget fra nabokirken
i Skårup ( jf. s. 1743).2
Kirken betjentes af sognepræsten ved Vor Frue Kirke
i Svendborg, men denne klagede 1554 over også at
skulle holde tjeneste i Tved, der lå så tæt ved byen, at
menigheden nemt ville kunne søge kirken dér (dvs.
Vor Frue) i stedet.3 30. oktober samme år befalede
kongen kirken lukket og menigheden lagt til Vor Frue.
Tienden skulle deles mellem sognepræsten og kirkens
bygning, og Tved Kirkes ornamenter (‘messeklæder,

klokker eller andet’) skulle ligeledes komme Vor Frue
Kirke til gode.4 Efter klager fra sognets beboere over,
at det var ‘meget besværligt’ for dem at søge til kirken
i Svendborg,5 blev Tved Kirke dog genåbnet 1558, nu
som anneks til Skårup ( jf. ndf.), og halvdelen af kongetienden lagdes til sognepræsten dér, halvdelen til Tved
Kirkes bygning. Samtidig blev det bestemt, at de ‘klokker, tavler og andre ornamenter, som kirkeværgerne
for Vor Frue Kirke har ført fra Tved Kirke til Svendborg’, bestandig måtte blive ‘ved kirkerne der’.6
1573 blev det fastslået, at Skårup Kirkes andel af
korntienden af Holmdrup hvert tredje år skulle tilfalde
Tved Kirke ‘efter gammel sædvane’.7
Patronatsretten blev 1655 med tilhørende ejendomme, forpligtelser og rettigheder (bl.a. retten til at
vælge kirkeværgerne, høre regnskaberne, disponere
kirkens indkomster og vedligeholde den) tilskødet
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Fig. 2. Kirken set fra sydvest med præstegården vest for tårnet. Foto Sylvest Jensen 1950. I KB. – The church seen from
the south west with the parsonage west of the tower.
Henning Valkendorf til Glorup, der var ejer af sognets
hovedgård, Bjørnemose,8 og som gennem sit ejerskab
af Klingstrup også havde patronatsret til Skårup Kirke
(s. 1743). Om kirkens nære tilknytning til Bjørnemose

og gårdens skiftende ejere vidner talrige donationer. Særligt fremtrædende er Anna Beate Valkendorf
(1662-1720), førnævntes sønnedatter, og hendes to
ægtemænd, Knud Urne til Juulskov (1634-1705) og
Erik Skeel til Arreskov (1670-1729), der i 1700-tallets
to første årtier skænkede altertavlen, prædikestolen, et
(†)korgitter og formentlig også et (†)herskabspulpitur samt en †klokke. De lod desuden søndre korsarm
indrette som gravkapel og byggede et hospital på kirkegården (s. 1834). Endvidere skal nævnes Christian
Ahlefeldt-Laurvig (1732-1791) og hustru Elisabeth
Juel (1742-1803), der skænkede en †klokke 1786 og
et †orgel 1793. Ejendomsretten fulgte ejerne af Bjørnemose til 1825, da kirken blev solgt til møller Mads
Hansen, Svendborg.9 1861 solgte enkefru Hansine
Jensen den til et interessentselskab, bestyret af møller
P. Hansen, vognfabrikant H. Christensen og gårdmand
Mogens Hansen.10 Den overgik til selveje 1929.11
Anneksforhold. Kirkens status som selvstændigt pastorat
eller annekskirke skiftede hyppigt i tidsrummet o. 15501842. 1550 synes Tved at have været et selvstændigt
sogn; dette år fik sognepræsten Peder Svanesø således

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af ukendt, kopieret
1806 af Carl Fred. v. Wilster. Tegnet af Freerk Oldenburger 2017. – Cadastral map.

TVED KIRKE

1833

Fig. 4. Udsnit af matrikelkort med †assistenskirkegårdens placering vest for Tved by.
1:5.000. Målt af ukendt, kopieret 1806 af Carl Fred. v. Wilster, omkopieret 1851 af
Mansa. I Geodatastyrelsen. – Detail of cadastral map with placing of †auxiliary churchyard
west of Tved village.
tillagt kronens part af tienden.12 Derpå, til 1554, betjentes sognet af en kapellan fra Vor Frue Kirke i Svendborg,
hvorefter kirken blev lukket og menigheden henvist til
Vor Frue (jf. ovf.).13 Ved genåbningen 1558 fik Tved
status som anneks til Skårup,14 men udgjorde 15911603 atter et selvstændigt pastorat15 for derpå igen
(indtil 1680) at være forenet med Skårup. 1680-9616 og
1738-1812 var sognene på ny adskilt, mens de var lagt
sammen i tidsrummet 1696-1738 og igen 1812-42.17
Siden 1842 har sognet været selvstændigt.
Præste- og sogneforhold m.m. Ved biskop Jacob Madsens visitats 1589 var den 94 år gamle sognepræst Jens
Gregersen endnu aktiv. Han prædikede godt om end
med en ‘lille og svag stemme’.15 1599 noterede Jacob
Madsen, at der i selve kirken opbevaredes tilhugget
tømmer til et hus, mens der i tårnet fandtes et lager af
hø ( jf. s. 1841).18
O. 1631-35 var der 140 kommunikanter i sognet, og
kirkeværgerne gav årligt præsten 12 skilling til at købe
vin og brød for.19
1878 hedder det, i forbindelse med en klage over
en indremissionsk kapellan Otto F. Moe, at denne dog
havde formået ‘mere og mere (…) at drage menigheden til den næsten forladte Tved Kirke’.20
Dele af sognet, hvor bl.a. den middelalderlige bispeborg Ørkild var beliggende ( jf. også s. 67), indlemmedes 1926 i Svendborg Købstad.

Førkristen gravplads? I forbindelse med restaureringen
af Erik Skeels kapel 1910 (s. 1880) fandt man under
gulvet i søndre korsarm to eller tre ovale jordgrave
med stensatte rammer samt knogler, muligvis fra en
jernaldergravplads.21 Endvidere fandt man ca. 1½ alen
under gulvet i nordre korsarm ‘en stengrav indeholdende knogler’.22 Gravene blev ikke underkastet en
nærmere arkæologisk undersøgelse.

Kirken er opført i den vestlige del af den gamle landsby, som ligger langs den øst-vestgående
Tved Kirkevej, der forbinder landevejene mod
hhv. Ørbæk mod nord og Svendborg mod syd. I
løbet af 1900-tallet er landsbyen vokset sammen
med den nordlige del af Svendborg.
Kirken ligger i det sydvestlige hjørne af kirkegården, som har en uregelmæssig udstrækning på
ca. 85×70 m; kun få meter vest for kirken ligger
præstegården, som afgrænser kirkegården mod
vest (fig. 2). Sidstnævntes areal har ændret sig en
del, siden de ældste matrikelkort, som formentlig viser den oprindelige udstrækning, blev udarbejdet (fig. 3). 1823 blev kirkegården forskønnet,
men også beskrevet som lille.23 1831 blev den ud-
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videt mod nord, og 1833 blev kirkegården omtalt
som vel vedligeholdt.23
En udvidelse af kirkegården blev planlagt 1858,
men landsbyen gjorde indsigelse, da man frygtede, at det kunne forurene drikkevandet. En †assistenskirkegård blev derfor anlagt på præstegårdens
mark vest for landsbyen (fig. 4).24 1864 modsatte
beboerne sig dog at få deres afdøde begravet der,
og det er tvivlsomt, om kirkegården nogensinde
kom i brug.25 1870 fik kirkeejerne tilladelse til at
udvide den gamle kirkegård mod øst,26 hvilket
skete året efter. Igen 1884 trængte kirkegården
til udvidelse, og det blev foreslået at inddrage det
gamle, faldefærdige †hospitals grund, som lå nord
for kirkegården. Kirkeejerne ville købe hospitalets grund og give en nærliggende grund med en
ny †hospitalsbygning i bytte. Et magelæg mellem
kirkeejerne og hospitalet forelå 1885.27
Hegn. Kirkegården, som ligger på hævet terræn
i forhold til landsbyen, er omgivet af en stensætning af kamp mod øst, syd og vest (fig. 1). Stensætningen har kun sten på ydersiden, mens kirkegårdsjorden ligger op til stenene på indersiden.
Præstegårdens østre længe danner afgrænsning
mod sydvest, hvor terrænet ligger op ad selve
bygningen. Mod nord står en bøgehæk. 1871 blev
en ny stensætning opført i forbindelse med udvidelsen. 1959 og 1971 skulle stensætningen mod
hhv. vest og øst genoprettes.28 Den østlige stensætning blev repareret igen 1989.29
†Hegn. 1591 var kirkegården indhegnet af en
mur, som var dækket med hulsten.15 1816 var
muren i forsvarlig stand. I forbindelse med udvidelsen 1831 erstattede en ny stensætning beplantet med hvidtjørn muren omkring kirkegården.23
Indgange. Kirkegården har fire indgange. En
sortmalet smedejernskøreport ophængt på granitpiller med pyramideformet afslutning er i den
sydlige stensætning og en tilsvarende gangport i
den østlige. Hvor køreporten mod syd er i niveau
med fortovet, leder en stentrappe op til gangporten. De to porte ligner smedejernsportene af arkitekt E. Mindedal-Rasmussen fra 1951 ved Skårup Kirke (s. 1745); portene i Tved er formentlig
tegnet af samme. I vest fører en stensat trappe
direkte ned til den lavereliggende præstegård. I

den nordlige hæk er en bred åbning, som leder
ud til graverhuset (jf. ndf.).
†Indgange. 1823 fik kirkegården en indgang
foran kirkedøren,23 hvilket svarer til den sydlige
køreports placering. 1830 var en romansk gravsten (s. 1880) indmuret i en kirkegårdsport.30
Bygninger på og omkring kirkegården. Præstegården
ligger ca. 10 m vest for kirken (fig. 1). Den består
af fire længer, hvoraf den sydlige og østlige er af
bindingsværk og stråtækt. Nord- og vestlængerne
fra anden halvdel af 1900-tallet er grundmurede i
normalsten med tag af røde vingetegl. 1924 blev
præstegården beskrevet som firlænget med nu
nedrevet, grundmuret †hovedhus med tegltag,
mens udhusene var i stråtækt bindingsværk. Bygningerne blev vurderet til at være fra ca. 1750.31
Den hvidkalkede kapelbygning med graverfaciliteter og toilet, beliggende nord for kirkegården,
er opført 1986.29 Bygningen af normalsten er
tækket med røde vingetegl. Vest herfor ligger en
materialeplads.
1722 opførte Erich Skeel til Arreskov et †hospital på kirkegården til fire fattiglemmer.32 Af de
senere udvidelsesplaner for kirkegården fremgår
dog, at hospitalshuset ikke lå på selve kirkegården, men nord for (fig. 4). Bygningens nærmere
udformning kendes ikke; 1884 var den noget faldefærdig.27 Uden for kirkegården lå der 1893 et
lille †kapel, hvorom ikke vides nærmere.33
På kirkegården øst for kirken blev der efter
1873 bygget et hvidkalket †kapel, dækket af et
sadeltag (fig. 2).33 Kapellet havde tre indgange i
nordgavlen. Det var i dårlig stand 1953 og gentagne gange i de følgende år blev menighedsrådet
opfordret til at opføre et nyt kapel med toiletter
og redskabsrum.28 Det blev dog først realiseret
1986 (jf. ovf.).
Beplantning. Langs den vestlige og nordlige
kirkegårdsafgrænsning står to rækker høje lindetræer. På kirkegårdens stensætning står forskellige
hække og buske.
†Beplantning. Biskop Jacob Madsen berettede
1591, at der ingen træer var på kirkegården.15
1821 ønskedes flere gamle træer fældet, så kirkegården kunne blive forskønnet. Træerne blev
solgt på auktion året efter. 1826 blev kirkegården
beplantet med gran- og fyrretræer.23
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Fig. 5. Kirken set fra nord. Foto Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the north.

BYGNING
Den romanske kirke er opført af kamp med frådstensdetaljer. †Korets gavl og skibets langmure med norddør
og vinduer er bevaret. I senmiddelalderen blev †koret
ombygget til et langhuskor. Kort efter blev kor og skib
overhvælvet. Fra samme tid stammer et tårn i vest, et
†våbenhus i syd og to korsarme ud for andet hvælvfag
fra øst. Kirken er orienteret ca. 20º mod nord.

Den romanske kirke bestod af skib og et formentlig
smallere †kor. Heraf er bevaret dele af korets østgavl samt skibet. Grundplanen kendes derfor kun
fragmentarisk, men den indre længde fra øst- til
vestgavl har været ca. 22,5 m. Skibets udvendige
bredde var ca. 9,1 m, og murene var ca. 4,2 m
høje.
Materiale og teknik. Den romanske kirke er opført på et fundament af kampesten med mure af
primært kløvet kamp og kvadre med detaljer i
frådsten. Opbygningen af kassemurenes facader

er skjult af et tykt lag kalk. Over nordre korsarm
er skibets kvaderstensmurværk synligt.
Skibets bagmure er sat i kamp; bagmuren i syd
blev formentlig allerede i tidlig middelalder omsat, så den øvre del af murværket er indsnævret
i tredje og fjerde fag. Indsnævringen lå lavere i
murværket i tredje end i fjerde fag (jf. fig. 24).
På sydsiden prydes skibets langmure af en facadeudsmykning med tre blændingsfelter; to med
dobbelt rundbue og en retkantet (fig. 9). Den
retkantede blændings stik er omsat og har formentlig været identisk med de øvrige blændinger. Bueslagene må være sat i frådsten, hvilket
dog ikke er synligt i dag. Den østligste, dobbelt
rundbuede blænding måler ca. 100×95 cm, og
den er skåret mod øst af et spidsbuet nyere tids
vindue (s. 1847). Den retkantede blænding måler
ca. 115×130 cm og har indrammet et romansk
†vindue.34 Den vestligste, dobbelt rundbuede
blænding måler ca. 105×137 cm. Blændingsde-
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Fig. 6. Længdesnit set fra nord. 1:300. Målt og tegnet af L. Mindedal 1963. I NM. – Longitudinal
section seen from the north.

korationen ligner en blændingsrække på Frørup
Kirke (Vindinge Hrd.).35 Skibet havde ingen facadedekoration på nordsiden.
Døre. Skibets to blændede døre er placeret over
for hinanden ca. tre meter fra vestgavlen. Begge
døre er synlige i bagmuren, hvor fuger markerer
dørenes vanger. Deres øvre afslutning er i nyere

tid blevet ødelagt af to store, spidsbuede vinduer
(s. 1847). Syddøren er flankeret af den retkantede blænding mod øst og den dobbelt rundbuede
blænding mod vest. Den er ca. 148 cm bred, mens
norddørens bredde er ca. 160 cm. Formentlig har
en ansigtskvader været en del af syddørens vestlige
vange (fig. 11). Det liggende ansigt måler ca. 23×16

Fig. 7. Plan af kirken. 1:300. Målt af L. Mindedal 1963, suppleret af Pia K. Lindholt og
tegnet af Thomas Bertelsen 2017. Signaturforklaring s. 9.– Ground plan. Key on p. 17.
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Fig. 8. Tværsnit af kirken. 1:150. Målt af Pia K. Lindholt og Anders C. Christensen, tegnet af sidstnævnte 2018. –
Cross-section of the church.

cm og er udført i lavt relief. Ansigtet har markant
næse og kraftige øjenbryn. Kvaderen står upudset.
Vinduer. Det romanske skib har haft to vinduer
i hver af skibets langmure. To tilmurede vinduer
ses i nordmuren; begge var rundbuede og formentlig dobbeltsmigede. Det vestlige vindues
kilestensstik synes sat i frådsten som blændingsdekorationerne på sydsiden. Det østlige vindue
kan kun ses i bagmuren og er blændet med kamp,
mens det vestlige er synligt både ud- og indvendig. Det er tilmuret i facaden med tegl, formentlig i munkestensformat, og kamp i bagmuren;
vinduerne er formentlig blændede, da kirken
blev udvidet til langhus i senmiddelalderen. De
målte ca. 120-130×80 cm. Sydsidens vinduer er
nu svært erkendelige. Bag prædikestolen i andet fag kan det østre †vindue anes, og det vestre
†vindue var i den retkantede blænding på skibets
sydside.36
Taggavle. Indersiden af det romanske kors østre
gavltrekant er synlig fra langhuskorets loft. Den
nedre del består af kampesten med enkelte frådstenskvadre, mens de øverste 140 cm af gavltrekanten er sat i små frådstenskvadre (fig. 10).
Skibets gavltrekant mod vest, som er indmuret i
tårnets østmur, er sat i rå kamp i både facade og
bagmur.

Danmarks Kirker, Svendborg

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen blev det romanske kor delvist
nedrevet, og kirken blev omdannet til et langhus.
Mod vest blev opført et tårn, og i samme forbindelse eller kort efter blev kor og skib overhvælvet. Ud for andet hvælvfag fra øst opførtes
to korsarme.
Af langhuset på fire fag udgør koret det østligste
fag. Østudvidelsen er opført i rå og kløvet kamp
på et kampestensfundament, som især er synligt
langs østgavlen. De profilerede teglgesimser er
nyere (jf. s. 1845).
Koret var oplyst af et stort fladbuet vindue i
østgavlen, ca. 210×160 cm (fig. 18). Det er blændet med teglsten i munkestensformat, hvilket kan
være sket ved anskaffelsen af den store barokaltertavle 1703 (s. 1853-58). To eventuelt senmiddelalderlige †vinduer i østudvidelsens langmure
er forsvundet, men de må formodes at have været
sammesteds som de nuværende store spidsbuede
vinduer (s. 1847) i første fag. Senere fik koret en
præstedør i nordmuren (jf. s. 1845).
Gavltrekantens facade er af munkesten, mens
det romanske kors østgavl blev genanvendt som
bagmur (fig. 18). Den nye gavltrekant er udsmykket med et savskifte i gavlfodshøjde og tre rundbuede højblændinger samt en cirkelblænding
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over den midterste. Tre nyere murankre er i gavltrekanten.
Et senmiddelalderligt tårn med trappehus på
sydsiden blev opført mod vest. Grundplanen er
omtrentlig kvadratisk, jævnbred med skibet, og
tårnet rejser sig i tre stokværk med gavle i øst og
vest.
Kassemurene, som står på et kampestensfundament med enkelte synlige sten, er sat med facader af kampesten i den nederste halvdel. Den
øverste del er lagt af munkesten i munkeskifte,
som afsluttes af en nyere falsgesims ( jf. s. 1845).
Det fremspringende trappehus på sydsiden blev
også opført i munkesten i et irregulært munkeskifte. Tårnets østgavl står på den romanske kirkes vestgavl. I mellem- og klokkestokværket er
der tilbagespring i murværket på en halv sten,
hvilket mindskede murtykkelsen i tårnets øverste
del.
Til tårnrummet er der i vest en fladbuet dør,
som muligvis 1871 er omsat i normalsten (jf. s.
1846). Den kan have udslettet en †dør, som for-

mentlig har været tårnets oprindelige adgangsvej,
som det var almindeligt i fynske kirketårne.37
Over døren er der et sekundært, retkantet
vindue i et fladbuet, falset spejl. Vinduet har indvendig smigede vanger og dobbeltfalset stik. Oprindeligt var vinduet fladbuet og falset i facaden,
mens det var dobbeltfalset i bagmuren. Der er
ingen spor efter øvrige, oprindelige vinduer, men
et nyt spidsbuet, smiget smedejernsvindue er i
sydmuren i højde med orgelpulpituret.
En bred, lettere skæv og spidsbuet arkade i skibets vestgavl forbinder tårnrummet og skibet, så
kirkerummet forlænges mod vest (fig. 57). Arkaden er muret af munkesten, som står på resterne
af det romanske murværk. Hvælvet i tårnrummet
og det vestligste hvælv i skibet hviler på forlæg i
arkademurværket (jf. s. 1842).
Tårnrummet blev formentlig dækket af et fladt
†træloft, som kort tid efter blev erstattet af et ottedelt ribbehvælv.38 Hvælvet kan muligvis være opført
i forbindelse med arkadens opmuring. Langs syd-,
vest- og nordvæggene har hvælvet helstensskjold-

Fig. 9. De romanske blændinger på skibets sydside (s. 1835-36). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The Romanesque
recesses on the south side of the nave.
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Fig. 10. Det romanske kors gavl set fra loftet mod øst (s. 1837). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The gable of the
Romanesque chancel seen from the loft looking east.

buer med let fremspringende vederlagsmarkering,
som hviler på falsede piller med et skråt forløbende to skifter højt kragbånd. De østlige hvælvkappers vederlag ligger i arkadens murværk. Hvælvet
har retkantede ribber, men til forskel fra skibets
og korets hvælv har det ikke toprude (s. 1842), og
kappernes konstruktion er anderledes. Tårnhvælvets halvstenstykke kapper er fladere end de øvrige, og i den nederste del af kapperne er teglstenene muret fra de diagonale ribber til skjoldbuerne,
mens stenene blev lagt vinkelret ud fra ribberne,
så der dannes sildebensmønster i den øverste del.
Et samtidigt, let fremspringende trappehus med
vindeltrappe leder på sydsiden op til mellemstokværket (fig. 12). Mod syd afsluttes muren af
en dobbelt falsgesims under et halvtag med røde
vingetegl. En lille rektangulær glug i sydfacaden
giver lys i trappeløbet. Den udvendige adgang til
trappen er ad en falset dør, hvis ydre stik står næsten rundbuet, mens døråbningens oprindelige
stik var fladbuet. Det ydre stik blev formentlig

ændret ved indsættelsen af en rundbuet dørfløj i
nyere tid. Vindeltrappen uden spindel har munkestenstrin, hvorpå ligger nyere trætrin. Trappeløbet er overdækket af et sildebensmuret tøndehvælv. Overdøren har et fladbuet halvstensstik.

Fig. 11. Ansigtkvader på kirkens sydside (s. 1836). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Face ashlar on south side of
church.
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Fig. 12. Tårn med trappehus set fra syd (s. 1838). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Tower with stairwell seen from
the south.

I mellemstokværkets sydmur er en høj, fladbuet dør, som er placeret højere i muren end trappehusets overdør og tilmuret med normalsten
i flugt med ydermuren (jf. fig. 12). I bagmuren
har den en halvstensfals (fig. 14). Biskop Jacob
Madsen nævnte 1589, at der lå hø i tårnet,18 hvilket kan være kommet ind gennem denne dør.
Der har formentlig ikke været en fast trappe, da
adgangen til mellemstokværket er gennem trappehuset; den høje dør har derfor nærmere været
en hejseluge, som i Højelse Kirke (DK Kbh Amt
1240). Mellemstokværket kunne derved fungere
som kirkelade. Stikket og vangernes øverste del
er ommuret, formentlig ved opsætningen af et
†klokkeophæng (jf. s. 1848).

Fig. 14. Hejsedør i andet stokværk (s. 1841). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Pulley door on second floor.

Fig. 13. Trappehusets overdør set mod syd (s. 1839).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Upper door of stairwell
looking south.

Fra stokværket er der adgang til loftet over skibet gennem en retkantet gennembrydning i østmuren, som 1962 blev gjort større.28
Hver af tårnets facader har i klokkestokværket
to fladbuede og falsede glamhuller. De er forkortede nedadtil i nyere tid. Oprindeligt havde
glamhullerne en flad sålbænk, som kan ses på
indersiden. I klokkestokværkets bagmure samt
gavltrekanterne er bomhuller til hængestilladser.
Bomhullerne i klokkestokværket er placeret diagonalt over for hinanden i hjørnerne lige over
det nuværende gulvniveau.
Tårnet har sadeltag med røde vingetegl og østvestorienterede gavle. Gavlenes †kamtakker, som
blev nedrevet engang efter 1863, ønskedes genopført 1929, men det blev afvist.39
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Fig. 15. Tårnets østre blændingsgavl (s. 1842). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tower recesses seen from the east.

Gavltrekanten mod øst er dekoreret med blændinger i tre etager (fig. 15); nederst bestående af
11 lave højblændinger, hvoraf syv har hængestave
og trappestik, og fire har skrå afslutning. I den
midterste er en fladbuet glug. Herover er fire cirkelblændinger, hvoraf de to yderste er halve. Den
øverste række højblændinger har alle skråkantet
afslutning. De yderste blændinger i hver række
blev alle delvist ødelagt som følge af nedrivningen af †kamtakkerne.40 De skråkantede højblændinger havde formentlig også reelle stik, og cirklerne var helrunde.
Den vestre gavltrekant har 11 højblændinger
fra gesims til taglinje; alle har skrå afslutning, som
følger taglinjen. Her blev blændingernes stik også
fjernet med nedtagningen af †kamtakkerne (jf.
ovf.). I den midterste højblænding er en glug tilsvarende den på østgavlen.
Fire ottedelte ribbehvælv blev formentlig kort
efter langhuskorets opførelse indsat i kor og skib;
forinden havde langhuset sandsynligvis fladt

†træloft. Hvælvene hviler på falsede piller med
to skifter høje skrå kragbånd. Pillernes udformning kendes fra flere af herredets kirker.41 Hvælvpillerne mellem andet og tredje fag kom efter
korsarmenes opførelse til at stå næsten frit foran
arkadeåbningerne. Både skjold- og gjordbuerne
er helstensbrede, spidsbuede og har let fremspringende vederlagsmarkering. Ribberne er retkantede, halvstensbrede og afsluttes med cirkulære
slutsten (fig. 16), mens de halvstenstykke kapper
er flade. Fjerde fags vestlige kappe hviler på murforlæg i tårnarkadens murværk, så hvælvene må
have været planlagt ved dennes opførelse. Det er
dog ikke muligt at vurdere, hvorvidt arkaden og
hvælvene blev opført samtidig.
Efter hvælvenes opførelse blev korsarmene bygget ud for langhusets andet fag.
Den søndre korsarm er opført i kampesten med
hjørner og gavltrekant i munkesten. Den profilerede gesims er omsat i 1700- eller 1800-tallet (s.
1845). Tilbygningen har et spidsbuet vindue mod
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Fig. 16. Hvælv i koret (s. 1842). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Vault in the chancel.

øst og vest (s. 1847). I sydgavlen er et oprindeligt,
nu blændet †vindue i et fladbuet spejl af teglsten
i munkestensformat (fig. 8 og 17). Sammen med
gavltrekantens højtsiddende blændingsdekoration gav †vinduet en illusion af, at tilbygningens
gavlmurværk var højere, end tilfældet er.
Korsarmen er forbundet med skibet ved en
spidsbuet arkade sat i munkesten (fig. 57). Åbningen blev hugget igennem det romanske skibs
murværk og ud bag hvælvpillen mellem andet
og tredje hvælvfag i skibet, og arkaden er som resultat heraf relativt skæv. Hvælvpillen står derfor
også frit foran arkadens vestlige vange.
Et firdelt ribbehvælv på kvadratiske helstenspiller dækker korsarmen. Det har en spidsbuet helstensdyb skjoldbue op mod arkaden, mens østog vestsidens kapper har markerede vederlagslinjer med en halvstensbred rundbue; den sydlige
kappe har ikke markeret vederlag. Ribberne er
retkantede og halvstensbrede, mens kapperne er
halvstenstykke og kun let puklede.

En †niche, som er tilmuret med rå kamp, med
et fladbuet binderstik sad i den nordlige del af
østmuren. Den målte ca. 90×85 cm.
Gavltrekanten er dekoreret med et højtsiddende, dobbelt savskifte, hvor det nederste oprindeligt blev brudt af et fladbuet spejl (jf. ovf.).
Over savskifterne er en to sten høj båndblænding
(fig. 17). Herover er tre højblændinger, hvoraf
den midterste har fladbuede tvillingebuer med
profileret hængestav. De to flankerende blændinger er øverst skråt afskåret; deres stik må være
fjernet, da formodede †kamme også blev fjernet.
Biskop Jakob Madsen medtog ikke kammene på
sin 1589-illustration af kirken, hvorimod tårnets
er med (fig. 91). Det kan antyde, at korsarmens
kamme allerede var fjernet på dette tidspunkt.
Nordre korsarm er bygget af rå kamp med de
øverste ni skifter af murværket, gesimser og
gavltrekant i teglsten af munkestensformat. De
nordlige hjørner er i nyere tid omsat med normalsten i krydsskifte, og den nyere falsgesims’
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Fig. 17. Søndre korsarm set fra syd (s. 1843). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – South
transept seen from the south.

øverste led er afrundet som på søndre korsarm,
koret og tårnet. Flere jernankre på både de nordlige hjørner og i murværket holder sammen på
bygningen.
I korsarmens nordre gavl er et nyere, stort, spidsbuet og dobbeltsmiget vindue. Det har formentlig erstattet et mindre †vindue på samme sted.
Korsarmens indre er overhvælvet med et ribbehvælv med vederlag i murværket. Ribberne
udspringer relativt lavt, ca. 130 cm over gulvniveau. De nederste dele af de retkantede ribber
er kvartstensbrede, mens de bliver halvstensbrede
ca. 3 m fra vederlaget op mod ribbekrydset. Kapperne er halvstenstykke og let puklede.
En spidsbuet, lidt skæv arkade som den ved
søndre korsarm giver adgang til nordre korsarms

indre (fig. 57). Den er hugget gennem det romanske skibs murværk og muret op i teglsten af
munkestensformat. Den ældre hvælvpille mellem
andet og tredje hvælvfag står også her foran arkadens vestre vange. Korsarmen er i dag indrettet
til sakristi, som er adskilt fra skibet ved et ældre
(†)korgitter (s. 1862-65).
Taggavlen er udsmykket med en to sten høj
båndblænding i gavlfodshøjde, mens fem rundbuede højblændinger rejser sig herover (fig. 5). I
den midterste blænding er en retkantet luge.
På kirkens sydside var et †våbenhus, formentlig
senmiddelalderligt som størstedelen af middelalderens våbenhuse. Der er kun få spor efter det;
i murværket på sydsiden kan våbenhusets østre
taghældning anes i den retkantede blænding, men
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Fig. 18. Korets gavl set fra øst (s. 1837). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Gable of the
chancel seen from the east.

dets præcise placering er usikker. På en skitse af
kirken 1589 er våbenhuset placeret vest for søndre korsarm (fig. 91). 1719 var det ‘lille og uanseeligt’,42 og 1860 blev det beskrevet, hvordan det
dækkede for de romanske blændinger på sydfacaden.43 I en brandtaksationsprotokol fra 1863 blev
våbenhuset beskrevet som bygget af grundmur
og kampesten. Det målte ca. 5,6×6,3 m, var 2,8
m højt og havde 0,8 m tykke mure. Bygningen
havde træloft og teglstensgulv.40
Eftermiddelalderlige tilføjelser. Søndre korsarm var
1591 aflukket fra kirkerummet med en mur og
blev brugt til opbevaring af kalk.15 Fra kirkegården var der adgang til rummet gennem en
fladbuet †dør, der formentlig er fra 1500-tallet, i
gavlen (jf. fig. 17); døren blev senest tilmuret o.

1707-20, da korsarmen blev indrettet til kapel (jf.
s. 1880-81), hvor også arkaden blev åbnet igen.
Døren har vanger og stik i teglsten af munkestensformat, og den måler ca. 270×170 cm.
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Kirken har flere steder fået facaden omsat med
normalsten; det gælder korets søndre hjørne og
dele af nordre korsarms øst- og nordmure. Alle
gesimser er også muret om formentlig i 1700eller 1800-tallet, så de er profilerede med et retkantet fremspring og kvartstav.
I korets nordmur er indsat en kurvehanksformet præstedør med vanger og stik i normalsten.
Dens datering er uvis, men den nævnes 1826.44
På den søndre hvælvpille mellem første og andet
fag er den nederste del af den yderste fals hug-
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Fig. 19. Skitse af kirken set fra syd. Tegnet af J. G. Burman Becker 23. juli 1856. I KB. – Sketch of the church seen from
the south.

get væk af hensyn til †prædikestolens placering (s.
1872).Tilsvarende er gjort på hvælvpillen mellem
andet og tredje fag, hvor prædikestolen er opsat.
1871 blev tårnrummet indrettet til våbenhus
(jf. fig. 58). En skillemur af normalsten blev opført midt i rummet, og herpå hviler et orgelpulpitur (s. 1875-76). 1873 ønskedes det gamle †våbenhus indrettet til kapel, og en ny gavl med ny
dør skulle derfor opføres.33 Da den nye dør skulle
indsættes, faldt en del af gavlen ned. Det blev derfor besluttet at nedbryde det gamle våbenhus og
opføre et nyt kapel øst for kirken (jf. s. 1834).
Mellem 1887 og 1893 blev kirken repareret af
murermester Peder Andersen, hvis arbejde blev
godkendt 1893.11 1910 blev søndre korsarm, som
var fugtig og fyldt med skimmel, istandsat med
midler givet af sognets beboere (jf. s. 1881).45

1935 var kirken vel vedligeholdt.28 1951 blev tårnet omfattende sat i stand af arkitekt E. Mindedal
Rasmussen, Ollerup.46
På nordsiden af skibet op til og vest for nordre korsarm har stået et †fyrhus. Det blev muligvis bygget, da kirken fik sit første varmeanlæg i
1920’erne, men det blev revet ned i 1960’erne.
†Døren mellem fyrrummet og skibet blev tilmuret med normalsten. Et ældre, tilmuret vindue over døren blev genåbnet og forsynet med
en galvaniseret jernramme.47 Vinduet er fladbuet
og falset i facaden, mens det har smig i bagmuren.
Dets placering viser, at det formentlig blev muret
efter nordre korsarms opførelse.
1965 gennemgik kirken en restaurering, som
blev udført uden Kirkeministeriets vidende.
Overinspektør ved Nationalmuseet Aage Rous-
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sell skrev efterfølgende til menighedsrådet, at
vigtige arkæologiske spor kunne være gået tabt
ved eksempelvis understøbningen af skibets piller.47 1972 var restaureringens anden fase endnu ikke påbegyndt, herunder istandsættelsen af
søndre korsarm,28 som blev udført senere.
Gulve. Gulvet i koret er mønsterlagt af mindre,
kvadratiske og sortglaserede teglsten og gule og
røde normalsten (jf. fig. 37). I skibet og nordre
korsarm ligger kvadratiske gule teglfliser diagonalt
(jf. fig. 24). Et skakternsmønster af hvide og sorte
marmorfliser er i søndre korsarm. Mellem kor og
skib samt mellem skib og søndre korsarm er der
to trin af lakerede egeplanker. Tårnets gulv består
af changerende mørke- og lysegule normalsten i
et kvadratisk mønster. Gulvene er formentlig fra
restaureringen 1965 (jf. ovf.). 1863 havde skibet,
nordre korsarm og våbenhuset murstensgulve,
mens søndre korsarm havde flisegulv.40

1847

Vinduer. Ni af kirkens vinduer – to i koret, tre
i skibet, to i søndre og et i nordre korsarm samt
et i tårnet – blev formentlig i anden halvdel af
1800-tallet gjort ens,48 så de alle blev spidsbuede
og dobbeltsmigede med smedejernsrammer (jf.
fig. 9). ‘To fag vinduer’ ønskedes indsat i søndre
korsarm 1818,49 hvilket senest blev gjort ved indsættelsen af de nuværende nygotiske vinduer.
Tagværkerne er en nyere fyrrekonstruktion, som
indeholder en del ældre egetømmer (fig. 21). Konstruktionen af spærfagene er ens for alle bygningsafsnittene og består af spær med spærsko og -stivere samt to hanebånd og et langt krydsbånd, som
skærer nederste hanebånd. Mellem hvert spærfag
er tagkonstruktionen suppleret med nyere spærlignende fyrretømmer uden hane- eller krydsbånd;
kun fæstnet i murremmen. Derudover er der langsgående bjælker af fyr oven på det øverste hanebånd formentlig for at stabilisere konstruktionen.

Fig. 20. Præstegården og kirken set fra sydvest. Foto Niels Elswing 1957. I NM – Parsonage and church seen from the
south west.
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Fig. 21. Tømmermærker på korets tagværk (s. 1848). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Carpenters’ marks on the chancel roofing.

Langhuskorets og skibets tagværk har 21 spærfag. De østligste 15 fag er både bladet og tappet
sammen, mens de seks vestligste er bladet sammen mod vest. Det genanvendte tømmer i de
seks vestligste fag har ældre blad- og tapninger.
Alle tømmerstykkerne har nyere tømmermærker
af romertal fra vest mod øst (fig. 21), som tyder
på, at hele tagværket på et ukendt tidspunkt har
været taget ned og genopført. 1938 blev flere
spærsider mod nord udskiftet på skibet fra tårnet
til nordre korsarm.28
Tagværket over søndre korsarm har seks fag og
to gratspær. Tømmeret er tappet sammen på nær
6. fag, som er bladet på nordsiden og af genanvendt tømmer. Hanebåndene er nummereret fra
syd mod nord med samme type romertal som
i kor og skib, hvorfor det formentlig også blev
genopsat på samme tidspunkt.
Nordre korsarms tagværk består af fem fag og
et genanvendt gratspærfag. Hanebåndene er tappede, mens krydsbåndet er bladet på spærenes
nordsider. På de øvre hanebånd er tømmermærker med romertal som på de øvrige bygnings-

afsnit fra syd mod nord. Talrækken er fortsat fra
søndre korsarms nummerrække, og tagværket er
derfor også omsat i samme omgang som de øvrige.
Tårnets tagværk er på otte spærfag og konstrueret som de øvrige. †Våbenhuset havde 1863 fire
spærfag.40
Klokkestolen er en kraftig tømret konstruktion i
eg bestående af ni lodrette stolper støttet af skråstivere; enkelte stykker tømmer har tømmermærker af streger.
†Klokkeophængning. I hejselugen i tårnets mellemstokværk (s. 1841) har været ophængt en klokke i to indmurede bjælker under buevederlagene;
heraf er den vestre endnu bevaret (jf. fig. 14).
Tagbeklædning. Kirken er tækket med røde vingetegl. 1591 var kirken tækket med hulsten og
bly på den nordre side af koret.15 1863 var kirken dækket med tegl.40 Taget på søndre korsarm
blev omlagt 1958 og en del af skibets tag ligeledes
1961.29
†Tagrytter. På biskop Jacob Madsens skitse af
kirken ses på koret en tagrytter (fig. 91); for-
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mentlig et middelalderligt messeklokkespir (jf. s.
1878). Tagrytteren har ikke efterladt spor.
Opvarmning. Kirken har indlagt naturgas og har
radiatorer langs korets og skibets vægge. I begyndelsen af 1900-tallet stod en †jernovn i skibet
ud for nordre korsarms arkade (jf. fig. 23); dens
†skorsten var muret i korsarmens søndre hvælvkappe (fig. 8). 1920 blev det besluttet at indsætte
et varmeapparat i kirken,11 hvilket muligvis er en
†kalorifer omtalt 1952.29 Et †fyrhus var på nordsiden op til nordre korsarm; det blev nedrevet i
starten af 1960’erne (jf. s. 1846).47
Kirken står hvidkalket med sorttjæret sokkel og
er omgivet af perlegrus.
KALKMALERIER
Middelalderlige kalkmalerier. 1963 fremdrog konservator Egmont Lind et indvielseskors (fig. 22)
på sydvæggen under det vestligste af de romanske
vinduer.50 Korset er malet på det ældste pudslag
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umiddelbart efter dettes opsætning. Dets yderring måler 27 cm i tværmål, ringbredden er 2 cm,
og det usædvanligt lille, korsmærkede midtfelt
måler 10 cm i tværmål. Yderringen er sortmalet,
kontureret med hvidt, og korset er sortmalet på
hvid bund. Indridsede konturer af et tilsvarende
(†)indvielseskors afdækkedes samtidig på nordvæggen overfor.
Middelalderlige †kalkmalerier. I forbindelse med
hvidtning 1952 konstateredes fragmenter af to
geometriske rosetter i korhvælvets to østlige
halvkapper; endvidere enkelte spor af rødbrun
farve på ribberne.51 Fragmenterne blev atter
overhvidtet.
Eftermiddelalderlige †kalkmalerier. I forbindelse
med indretningen af Erik Skeels kapel o. 170720 (s. 1880) udførtes en indramning af tidselagtigt bladslyng på sydvæggen over epitafiet, lagt
med blå farve på hvid bund. Fragmenter af dekorationen blev konstateret i forbindelse med kalkning 1983; de overkalkedes atter.52

Fig. 22. Kalkmaleri af indvielseskors på sydvæggen (s. 1849). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Wall painting of consecration cross on the south wall.
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Fig. 23. Indre set mod øst. Foto Jørgen Olrik 1906. I NM. – Interior looking east.

INVENTAR
Oversigt. Den romanske døbefont er kirkens ældste
inventarstykke. Også alterbordet er formentlig middelalderligt.
Dåbsfadet er et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet,
mens altersættet er givet 1660 af Margrethe Blome,
enke efter Henning Valkendorf i dennes tredje ægteskab; også alterstagerne er antagelig fra 1600-tallet.
Altertavlen er skænket 1703 af Knud Urne og
hustruen Anna Beate Valkendorf, og 1707 opsattes prædikestolen, som blev udsmykket med parrets
malede våbenskjolde. Begge inventarstykker er stafferet og prydet med malerier af Odensemaleren Christian Philip Zachariassen Getreuer (o. 1657-1725).
Et (†)korgitter, formentlig opsat o. 1718-20 ( jf. ndf.),
men nu anbragt for åbningen til nordre korsarm, bærer
våbenskjolde for Anna Beate Valkendorf og hendes
anden ægtemand, Erik Skeel, og parret bekostede efter
alt at dømme også et (†)herskabspulpitur ved vestvæggen, som siden 1793 har tjent som orgelpulpitur.
Stolestaderne har gavle og til dels låger fra 1700-tallets begyndelse. Oblatæsken er udført o. 1710 af guldsmed Claus Hansen Haugaard, Svendborg. Fem løse

stole og en armstol til præsten er fra o. 1750, og også en
jernbeslået kiste og en lysekrone må være tilkommet i
dette århundrede; antagelig gælder det desuden en (†)
kirkestævnetavle. Kirkens ene klokke er støbt 1786 af
Johan Gotlieb Ritzmann, København, på bekostning af
Christian Ahlefeldt-Laurvig og hustru Elisabeth Juel.
Orgelfacaden, med årstal 1796, stammer fra †orgel nr.
1, der blev skænket af sidstnævnte.
De ældste salmenummertavler er anskaffet i 1800-tallets første halvdel. Alterskranken er antagelig fra 1800tallets anden fjerdedel, kirkeskibet er skænket 1869 af
sognepræst Carl Emil Suhr. Kirkens anden klokke er
støbt 1871 af M. P. Allerup i Odense. En fløjlsindbundet bibel fra 1872 blev foræret til kirken 1971, mens
en messehagel formentlig stammer fra begyndelsen af
1900-tallet. En alterkande er skænket af kirkeejerne
1928 i forbindelse med overgangen til selveje. Orglet er
fra 1981.
Farvesætning, indretning og istandsættelser. Hovedparten
af inventaret står med afdækket og renoveret 1700-talsstaffering i brune og rødbrune nuancer, til dels med
gråhvid marmorering og med hvide, røde, grønne og
forgyldte detaljer. Stolestaderne er 2005 malet okkergule, svarende til den oprindelige farve, ligeledes fra
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Fig. 24. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior looking east.
1700-tallet. 1871-72 blev dele af inventaret malet med
lys egetræsådring;53 inden da stod stolestaderne samt
(†)korgitteret gråmalede.54 1912 udførtes mørk egetræsmaling med forgyldte detaljer.55
I senmiddelalderen var der formentlig en Mariaaltertavle på alterbordet. Den romanske døbefont stod
i tårnet, hvor den endnu fandtes 1589. Kirken ejede
også et skab, der i slutningen af 1500-tallet benyttedes til opbevaring af altersølvet. Skabet omtales i det
ældste inventarium fra 1576, der omfatter flere andre
genstande, formentlig af middelalderlig oprindelse,
således et altersæt af forgyldt sølv, en messehagel af blåt
fløjl (og to messeskjorter), en messeklokke og yderligere to små klokker, som hang ‘i tårnet’ (antagelig to
messeklokker i †tagrytteren). De påkrævede alterbøger
fandtes alle (bibel, graduale, salmebog, alterbog, passionale og kirkeordinansen).56
I forbindelse med lukningen af kirken 155458 og menighedens henvisning til Vor Frue Kirke i
Svendborg ( jf. s. 1831) blev det denne kirke tilladt at
overtage messeklæder, tavler, klokker og andre ornamenter fra kirken. Inventariet 1576 tyder dog på, at
ornamenterne er forblevet i Tved eller ført tilbage
dertil ved kirkens genåbning ( jf. dog også klokker s.

1878). 1589 havde kirken en prædikestol med muret
fod, som var opsat ‘neden for koret’, mens en skrifteog en degnestol sandsynligvis var anbragt i selve koret,
vel flankerende alteret. Faste stolestader er ikke omtalt
i kilderne, men må også være anskaffet i disse år.
Mellem 1595 og 1599 blev prædikestolen erstattet af
en ny af fyrretræ.
I 1700-tallets to første årtier blev stort set hele det
nagelfaste inventar fornyet. Moderniseringen blev
antagelig bekostet af Anna Beate Valkendorf og hendes
to ægtemænd, Knud Urne til Juulskov og Erik Skeel til
Arreskov. 1703 skænkede Knud Urne og Anna Beate
Valkendorf en stor barokaltertavle, der afløste den senmiddelalderlige alterprydelse, og 1707 tilkom en ny
prædikestol, formentlig bekostet af enken. Samme år
gav hun sammen med sin anden ægtemand, Erik Skeel,
en klokke til tårnet. Formentlig lod samme ægtepar et
herskabspulpitur opsætte ved vestvæggen, ligesom de
o. 1718-20 lod koret afskærme med et korgitter. Endelig synes stolestaderne ud fra bevarede gavle og låger
at dømme at være fornyet i begyndelsen af 1700-tallet.
Ved en synsforretning 1720 blev det således noteret, at
stolene var velholdte, og at altertavlen, prædikestolen
og korgitteret var nye.42 O. 1755 indberettede præ-
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Fig. 25. Altertavle, 1703, skænket af Knud Urne og Anna Beate Valkendorf (s. 1853). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Altarpiece, 1703, donated by Knud Urne and Anna Beate Valkendorf.
sten, at kirken var i god stand, og at der fandtes malede
våbenskjolde ‘som efter sigende skal være de Urners,
Valkendorfers og Skeelers’ på ‘begravelsen’ (dvs. gravkapellet, jf. s. 1880), pulpituret og over døren i korgitteret.57
1793 fik kirken sit første orgel, et positiv, skænket af
Elisabeth Juel, enke efter Christian Ahlefeldt-Laurvig,
der også bekostede dets udvidelse 1796. Orglet fik
plads på det tidligere herskabspulpitur ved vestvæggen,
som blev nyudsmykket med giverens initialer.

I anden fjerdedel af 1800-tallet blev (†)korgitteret taget ned, ombygget og genopsat for åbningen til
nordre korsarm, der herefter fungerede som sakristi og
skriftestol. Samtidig blev skrifte- og degnestolene formentlig nedbrudt, mens alterskranken kan være opsat
på dette tidspunkt. 1871 indrettedes den vestlige del
af tårnrummet som våbenhus, og orgelpulpituret blev
rykket tilbage.
Inventaret er senest restaureret 1963 og igen i 1980’erne.
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Alterbordet er formentlig middelalderligt. Det er
muret umiddelbart op ad østvæggen, 203×139
cm, 94 cm højt, med fyrretræsbeklædning på de
tre sider, bortset fra et smalt parti på kortsiderne
nærmest væggen, hvor murværket er hvidtet.58
Alterbordpladen af eg er fra 1986.
Alterklæde, 1992, af rødt fløjl.59 †Alterklæder. 1)
Omtalt 1863, af rødt fløjl.53 2) 1906, af rødt fløjl;
1923 blev det påsyet et kors af guldgaloner.53
Kortæppe, 1992, designet af Hanne Vedel, af uld,
gråmeleret med sorte striber.59
Knæleskamlen er betrukket med rødt fløjl.
Altertavle (fig. 25-31), 1703, skænket af Knud
Urne og Anna Beate Valkendorf, stafferet og udsmykket med fem malerier af maler Christian
Philip Zachariassen Getreuer, Odense.
Tavlen, af egetræ, 422×384 cm, i senbarok, har
postament, tredelt storstykke og todelt topstykke,
alle flankeret af sidevinger; øverst er en trekantgavl med topfigur. Fire snoede halvsøjler med
volutkapitæler, der dubleres af tilsvarende, foranstillede frisøjler, deler storstykket i et storfelt og
to smallere sidefelter hvori malerier. Storvingerne, hvis ydre profil er afskåret,58 udgøres af frugtog bossesmykkede kartoucher med relieffer af
hhv. Moses med Lovens Tavler (tv.) og Aron med
røgelseskarret (th.) (fig. 26), stående på småkonsoller. Forover løber vingerne ud i dyreprofiler
hvorover blomsterstand; ved siderne er småspir.
Søjlerne hviler på høje, retkantede postamenter
med rosetter og tulipanlignende blomster hvorunder krumknægte med bosser. Under de yderste
knægte er små hængekartoucher med hoveder,
under de inderste er vingede englehoveder. Postamentet flankeres af småvinger med beslagværk
og bosser samt det todelte årstal »17 03«. Storgesimsen har fire fyldingsfelter på undersiden,
mens frisefelterne adskilles af krumknægte med
englehoveder, der gentages på kortsiderne. Under felterne er små hængestykker udformet som
draperier med kvaster og midt for et englehoved;
på hjørnerne er spor efter †ornamenter.Topstykket, der flankeres af kartouchevinger med beslagværk, bosser og halvrosetter, er todelt ved dydefigurer, udført som hermer med volutkapitæler og
udbugede skafter med frugter og blomsterstande.
Tv. ses Troen med en opslået bog i venstre hånd,

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 26. Højre storvinge med Aron. Detalje af altertavle
(s. 1853). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Right-hand
large panel with Aaron. Detail of altarpiece.
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i midten Håbet med en due hvilende på højre
hånd, og th. Kærligheden med et barn på venstre
arm (jf. fig. 31).Topgesimsen er todelt ved krumknægte med englehoveder og bærer kugler på
hjørnerne. Øverst er en brudt trekantgavl. På de
skrå sider ligger udsavede fugleprofiler med lange
halse; i midten er en kugle, hvorpå topfiguren, en
engel med udbredte vinger, står.
Stafferingen, fra 1703 (restaureret 1986), omfatter brunt og rødbrunt rammeværk, til dels med
marmorering i rødt, gråt og hvidt samt røde,
grønne og forgyldte detaljer; desuden blåt, hvidt
og lysebrunt, mens alle ansigter har lys karnation.
Frisøjlerne er gråmarmorerede; postamentfeltet har sort marmorering med rødlige årer. Indskrifterne er udført med forgyldt fraktur på sort
bund. I frisefelterne er skriftsteder, der refererer
til altermaleriernes motiver: 1) »Ab(b)a Fader,
alting er dig muligt, Tag denne Kalck fra mig«
(Mark. 14,36). 2) »See Huor hand Plagis for Vore
misgier ninger, oc straffis For Voris Synder« (Es.

53,5). 3) »Og de sloge hannem ihiel oc hængte
ha(nne)m paa Et Træ, mens Gud op Reiste hannem paa tredie dag« (Ap.g. 5,30). 4) »min ven,
Juda For Raader du menniskens Søn med En
Kys« (Luk. 22,48). I gavlfeltet er indskrift om
altertavlens donation: »Til Guds ÆRe Kiercken
til Prydelse, Haver høy Edle oc velbaarne Herre
Knud WRne Kongel(ig) Mayst(æts) Høybetroede Etads- Justidtz- oc Cancelii-Raad, med Sin
velbaarne oc Dyd yndige Frue Anne Beate Walchendorph, Ladet denne Alter Tavle ganske af ny
opsette og staffere, det aar 1703«. Under storstykkets sidefelter er små, parvis anbragte, flammelisteindrammede fyldinger, 25×23 cm, med
våbenskjolde og kronede monogrammer, tv. for
slægten Urne samt »KW« for Knud Urne, th. for
slægten Valkendorf samt »ABW« for Anna Beate
Valkendorf. Endelig ses på hængestykket under
højre sidefelt malerens signatur med sort kursiv (fig. 27): »Christian Zachariasen Mahlrer, fra
Odense Anno 1703 den 19 desember«.

Fig. 27. Maler Christian Philip Zachariassen Getreuers signatur på altertavlen (s. 1854). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – The painter Christian Philip Zachariassen Getreuer’s signature on the altarpiece.
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Fig. 28. Nadveren. Altermaleri nr. 1, malet af Christian Philip Zachariassen Getreuer 1703 (s. 1856). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – The Last Supper. Altar painting no. 1, by Christian Philip Zachariassen Getreuer, 1703.
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Fig. 29-30. Altermalerier nr. 2-3 malet af Christian Philip Zachariassen Getreuer 1703. 29. Nr. 2. Bønnen i Getsemane (s. 1856). 30. Nr. 3. Judaskysset (s. 1856). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altar paintings nos. 2-3, by Christian
Philip Zachariassen Getreuer, 1703. 29. No. 2.The Agony in the Garden. 30. No. 3.The Judas Kiss.

De fem altermalerier med motiver fra lidelseshistorien er malet direkte på træet. Rammerne
har sorte og forgyldte profiler, inderst hvidmalede
flammelister. I storstykket ses: 1) (Fig. 28). I storfeltet er vist Nadveren, 122×94 cm. Jesus sidder
ved bordet med front mod beskueren og himmelvendt blik. Han er klædt i hvid kjortel og rød
kappe; højre hånd er løftet, og i venstre holder
han brødet. På bordet er et fad med et tilberedt
lam og en gylden kalk. Omkring ham står og
sidder disciplene, klædt i blå, grønne, hvide og
gyldne kjortler og kapper. Forrest tv. sidder Judas,

rødhåret og med pengeposen i højre hånd, forrest th. knæler en discipel med hænderne foran
brystet. I loftet hænger en lysekrone med tændte
lys; i de øvre hjørner er et rødligt draperi med
gyldne frynser trukket til side. 2) (Fig. 29). I venstre sidefelt ses Bønnen i Getsemane, 95×45 cm.
Jesus, klædt i hvid kjortel, knæler foran en klippe,
hvorpå står en kalk med et kors. En hvidklædt
engel med røde støvler lægger armen om ham.
I baggrunden vælder lyset frem under en mørk
skyhimmel. 3) (Fig. 30). I højre sidefelt ses Judaskysset, 95×45 cm. Jesus, i hvid kjortel med rød
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Fig. 31. Altertavlens topstykke med altermalerier nr. 4-5, Ecce Homo og Kristus på korset, malet af Christian Philip
Zachariassen Getreuer 1703 (s. 1857). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Top section of altarpiece with altar paintings no.
4-5, Ecce Homo and Christ on the Cross, by Christian Philip Zachariassen Getreuer, 1703.

kappe, står med front mod beskueren, højre hånd
mod brystet og venstre hånd rakt ud til siden. Th.
fatter Judas, med rødt hår og brunlig kjortel, om
hans skuldre og kysser ham. I baggrunden nærmer
en skare sig med brændende fakler og bevæbnet
med spyd og lanser. 4) ( Jf. fig. 31). I venstre topfelt
ses motivet Ecce Homo (Pontius Pilatus fremstiller
Jesus for folket). Jesus står med let bøjede knæ,
nøgen bortset fra et hvidt lændeklæde og en blågrå kappe. Han har tornekronen på hovedet og
hænderne bundet foran livet, i den ene holder
han en langstilket blomst. Tv. står Pilatus, fornemt
klædt i rød kappe med tilhørende hovedbeklædning over en grøn kjortel; han løfter Jesu kappe. Motivet er en spejlvendt version af Albrecht

Dürers ‘Lille passion’ (1507-12). 5) ( Jf. fig. 31). I
højre topfelt ses Kristus på korset. Kristus hænger i
skrå arme på korset, hovedet falder ned på højre
skulder, lændeklædet er bundet på højre hofte.
Blodet drypper fra alle vunder. Landskabet er nøgent, i baggrunden ses konturerne af Jerusalem.
Tilblivelse og senere istandsættelser. Tavlen er
skænket af Knud Urne og hustru Anna Beate
Valkendorf (jf. indskrift i gavlfeltet ovf.).60 Stilen
er senbarok, men forekommer arkaiserende med
anvendelsen af samme opbygning som den store
*(†)renæssancealtertavle fra 1612 fra Rudkøbing
Kirke (nu i Langelands Museum) (s. 1413) om
end i et enklere formsprog. Snedkeren er ukendt;
rammeværkets staffering og de fem altermalerier
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Fig. 32. Altersæt, 1660, skænket af Margrethe Blome, enke efter kirkeejer Henning
Valkendorf (s. 1858). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Communion set, 1660, donated by
Margrethe Blome, widow of church owner Henning Valkendorf.

blev ifølge malet signatur på den ene postamentvinge udført af maler Christian Philip Zachariassen Getreuer fra Odense (jf. ovf.).61 Siden 1703
er der kun sket få ændringer. Formentlig 1707

Fig. 33. Oblatæske, o. 1710, udført af guldsmed Claus
Hansen Haugaard, Svendborg (s. 1859). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Wafer box, c. 1710, by the goldsmith
Claus Hansen Haugaard, Svendborg.

blev den inderste profil i maleriernes indramning
malet hvid, svarende til prædikestolens storfelter;
1871 blev søjlerne malet med lys egetræsådring.58
1912 blev de kulørte detaljer opmalet med tilsvarende, men grellere farver, og søjlerne blev forgyldt.62 1986 blev altertavlen skilt ad og istandsat,
ligesom senere overmalinger blev afrenset; dog
bibeholdtes de hvide lister om malerierne. Endelig blev forgyldningen fornyet.
†Alterprydelser. 1) Formentlig en senmiddelalderlig Mariatavle, 1589 beskrevet af Jacob Madsen som »Alteret: Jomfrue Marias og 2 Billeder
hos«.63 Tavlen må være nedtaget senest 1703.
2) (Jf. fig. 23). 1906 stod en figur af Thorvaldsens
Kristus foran altertavlen. Figuren er antagelig nedtaget efter istandsættelsen af altertavlen 1912.
Altersæt. 1) (Fig. 32), 1660, skænket af Margrethe Blome, enke efter Henning Valkendorf. Den
21,5 cm høje kalk har sekstunget fod på tilsvarende fodplade. Langs kanten af de fem tunger
er et graveret bånd med versalindskrift: »Iesv
Cristi blod renser och thor mich af alle mine
sinder« samt årstallet for donationen: »1660«.
Derover er der på tre af tungerne graverede våbenskjolde, ledsaget af initialer: I midten to sam-
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menstillede våbner for Valkendorf og Blome samt
»HVMVGB« for Henning Valkendorf og hans
tredje hustru, Margrethe Blome,64 tv. Brahe
samt »KB« for hans første hustru, Karen Brahe,
til højre Barnekow samt »ABK« for hans anden hustru, Anne Barnekow. På tungen modsat
alliancevåbnet er et graveret Jesusmonogram, og
hen over dette er fastgjort et lille kors med en
støbt Kristusfigur. Skaftleddene er sekssidede, og
knoppen har seks rudebosser med englehoveder.
Bægeret er glat med skrå sider.
Den tilhørende disk, 18,5 cm i tværmål, har på
fanen graveret cirkelkors og, modstående, et Jesusmonogram, svarende til kalkens, hvorom indskrift med versaler: »Gvd er mien trøst«.
Sættet er nært beslægtet med en kalk og disk,
der 1647 blev skænket til Svindinge Kirke (Gudme Hrd.) af Henning Valkendorfs mor, Anne
Brockenhuus.65 Begge sæt er ustemplede, men
må tilskrives samme mester, muligvis guldsmed
Jacob Clausen, Odense.66
2) Nyere alterkalk, 18 cm høj, med cirkulær fod,
glat, fladtrykt knop og bredt, lavt bæger med graveret cirkelkors.
†Altersæt, omtalt i inventariet 1576. Forgyldt
sølv.56
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Oblatæske (fig. 33), o. 1710, udført af guldsmed
Claus Hansen Haugaard, Svendborg. Æsken, 6,5
cm høj, 11 cm i tværmål, er cirkulær med svagt
kuplet låg og kantet med perlestavslignende ornamentborter. Under bunden er to mesterstempler: »CH«.67
†Sygesæt, anskaffet 1862/63.53
Alterkander. 1) ( Jf. fig. 34), formentlig o. 1900, af
glas, forsølvet, 25 cm høj, i rokokostil med tunget
fod, pæreformet korpus og fliget munding samt
grenhank.
2) ( Jf. fig. 34), 1928, skænket af kirkeejerne i
forbindelse med overgangen til selveje.53 Den 28
cm høje kande har cirkulær fod og pæreformet
korpus, hvorpå er graveret versalindskrift: »Tved
Kirke 1928«. Låget er kuplet med opretstående
hjulkors; om foden og låget er kuglestav. Under
bunden tre stempler: Mestermærke for C. M.
Cohr, Fredericia, guardejnstempel for Christian
F. Heise og Københavnsmærke for 1928; endvidere med skriveskrift: »I Bronée« for Svendborgguldsmeden og gravøren Johannes Bronée. Tilsvarende kander findes i bl.a. Skt. Ansgars Kirke
(DK Odense 1594).
En †alterkande ‘af ler’ (dvs. porcelæn) omtales
1863.43

Fig. 34. Alterkande nr. 1 (t.h.), formentlig o. 1900, og nr. 2, 1928 (s. 1859). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Altar jug no. 1 (right), probably c. 1900, and no. 2, 1928.

1860

SUNDS HERRED

Vinskummeske, 1903,53 15 cm lang, med gennembrudt laf. Skaftet har profileret, dråbeformet
knop; på bagsiden er tre stempler: Mesterstempel
»AF«, guardejnmærke for Simon Groth og Københavnsmærke for 1903. Tilsvarende ske i Marstal (s. 1682).
Alterskål, 1903,53 fra Bing & Grøndahl, af hvidt
porcelæn med forgyldt mundingsrand og tilsvarende kløverbladskors i bunden.
Alterstager (fig. 35), antagelig 1600-tallet, af
messing, 47 cm høje inkl. lysepig.68 Stagerne har
cirkulær, profileret fod, der hviler på ryggen af
tre liggende løver, idet huller i stagernes fodplade
passer ned over en tap på løvernes bagkrop. Derover balusterskaft i tre afsæt med kugle-, skiveog vaseled samt flad lyseskål.
Syvstage, 1900-tallets begyndelse, en såkaldt
Grundtvigsstage af messing, 51 cm høj, med
klokkeformet fod, balusterskaft med bladkrans
foroven og kugleledssmykkede arme. En tilsvarende stage findes bl.a. i Svendborg Vor Frue
Kirke (s. 341).
Alterbog. (Fig. 36), Bibelen, København 1872,
skænket til kirken 1971, indbundet i violet fløjl,
prydet med metalbeslag i gennembrudt arbejde
i nordisk stil og lukket med to spænder med
firbladede rosetter. På forsiden er et kors med
graveret skriveskrift: »Matthæus Evangelium 5te

Fig. 35. Alterstager, antagelig fra 1600-tallet (s. 1860).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altar candlesticks, presumably from the 1600s.

Fig. 36. Alterbog, Bibelen, 1872 (s. 1860). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Altar Bible, 1872.

Kap. 17de Vers«, på bagsiden en plade med indskrift med skriveskrift og fraktur (navnet): »Til
Carl Emil Suhr ved hans 50aarige Jubilæum som
Sognepræst for Tved Menighed, fra taknemmelige Medlemmer af Menigheden, den 17 Marts
1874«, og på ryggen versaler mellem rammelinjer: »Bibelen«. Indskrifter på de første sider fortæller, at bogen er skænket af enkefru M. Suhr
på sognepræst C. E. Suhrs jordefærdsdag 21. juni
1879 til professor J. Schurmann (sognepræst i
Skårup), der forestod begravelsen. 1922 forærede
Schurmanns datterdatter den til Vor Frue Kirke
i Svendborg, hvis menighedsråd 1971 skænkede
den til Tved Kirke.
†Alterbog. O. 1576 modtog kirken et eksemplar
af Hans Thomesens salmebog sammen med en
jernlænke til at fastgøre den. Lænken var imidlertid for skrøbelig (jf. Skårup Kirke s. 1787).56
Messehagler. 1) Muligvis identisk med den, der
anskaffedes 1885,33 af violet fløjl med for af brunt
lærred, kantet med guldgaloner og med tilsvarende kors på ryggen.
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2) 1962,69 fra Selskabet for Kirkelig Kunst, af
lys silkebrokade med olivengrønt for. På ryggen
er et stort, applikeret kors, dannet af brede, egeløvsprydede guldgaloner og olivengrøn silke og
kantet af smallere guldbånd. I korsskæringen et
Jesusmonogram.
†Messehagler. 1) Formentlig senmiddelalderlig,
tidligst omtalt 1576,56 af blåt fløjl. 1589 beskrevet
som ‘gammel’.15 2) Omtalt 1863.70
†Messeskjorter. 1-2) Omtalt 1576.56 3) Omtalt
1589, ‘en lang messesærk, han (dvs. præsten) klæder sig i’.15
†Messeklokker. 1) I inventariet fra 1576 nævnes
en lille klokke ved alteret.56 2-3) Samme inventarium nævner desuden to små klokker ‘i tårnet’.
Antagelig identiske med ‘to små klokker over koret’, dvs. i †tagrytteren (s. 1848), som omtales af
biskop Jacob Madsen 1589.15
Alterskranke (jf. fig. 23-24), antagelig 1800-tallets anden fjerdedel, men tidligst omtalt 1861, da
skrankens omkreds ønskedes gjort større og knæ-

Fig. 37. Døbefont, romansk (s. 1861). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Romanesque font.
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Fig. 38. Dåbsfad, 1500-tallet, skænket 1618 af Karen
Brahe (s. 1861). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal dish, 1500s, donated in 1618 by Karen Brahe.

faldet bredere,11 af træ. Skranken er halvcirkulær
og slutter sig til østvæggen med låge i nord. Den
består af drejede, kegleformede balustre med pæreformet led foroven under en profileret håndliste. Balustrene er hvidmalede, håndlisten mørkebrun. Knæfaldet, 1963,28 er muret af gule sten
og betrukket med sort stof.59 Det var tidligere
betrukket med skind.
†Knæfald, omtalt 1823, da det skulle belægges
med puder.49
Døbefont (fig. 37), romansk, af rød granit, 84 cm
høj, en monolit. Kummen (88 cm i tværmål) har
foroven en rundbuefrise og om mundingen en
tovsnoning, afbrudt af fire mandshoveder i højt
relief. Skaftet har midtvulst. Foden, delvist nedgravet, er et terningkapitæl med profilindrammede sidefelter og hjørnehoveder. Fonten tilhører
sammen med de to fonte i Skårup (s. 1789) en
lille, lokal gruppe.71 1589 stod fonten i tårnrummet.15 1861 nævnes, at den var bemalet;43 1890
skulle oliemalingen afrenses.72 Fonten står i korets nordside.
Dåbsfad (fig. 38), et Nürnbergarbejde fra 1500tallet, sekundært præget med initialer for Karen
Brahe og årstal 1618. Af messing, 64 cm i tværmål.
I bunden er en fremstilling af Bebudelsen, omgivet
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af et bånd med en fem gange gentaget minuskelindskrift iblandet små, seksbladede rosetter,73 samt
en bort af stemplede stjerner. Uden om denne er
en frise med parvis anbragte, springende hunde
og hjorte, adskilt af egestubbe, og yderst en bort
af stemplede romber. Dyrefrisen gentages på fanen, der inderst har en bort af stemplede rosetter,
yderst af romber. Under rosetborten ses endvidere
stemplet »RS« (jf. fig. 92).74 Derover er graveret to
våbenskjolde for Karen Brahes fædrene og mødrene slægt, Brahe og Hardenberg. Over skjoldene
ses initialerne »AB« for faderen, Axel Brahe, og
»KHB« (‘HB’ sammenskrevet) for moderen, Kirsten Hardenberg; under dem »16KB18« for Karen
Brahe 1618 (jf. fig. 92). Karen Brahe blev 1618
gift med Henning Valkendorf, og indskriften kan
være motiveret af Christoffers, parrets ældste søns
fødsel og dåb dette år. Henning Valkendorf ejede

dog først fra 1637 Skårup og fra 1655 Tved (jf.
s. 1831), og donationen af fadet er muligvis først
sket i denne periode. Fadet kan desuden have været anvendt i Skårup Kirke, til denne 1694 fik sit
eget fad (s. 1790). Lignende fade kendes fra talrige
kirker, bl.a. Tiset (DK Århus 2244) og Andst (DK
Ribe 2494); jf. også fadet i Skårup (s. 1790).
Dåbskande, nyere, af messing, 27,5 cm høj, med
keglestubformet korpus og fladt låg med kugleformet knop.
(†)Korgitter (fig. 39-46), formentlig o. 1718-20,
skænket af Erik Skeel og Anna Beate Valkendorf.
Af de oprindelige dele er bevaret to dørfløje, ti
fyldinger, 28 balustre og et topstykke. Rammeværket samt de to vestligste fyldinger er udført
1982 af snedker Erling Hoffmann, Odense, efter
bevarede fragmenter af det ældre rammeværk og
forsynet med nye hængsler samt en ældre lås.

Fig. 39. (†)Korgitter, formentlig o. 1718-20, skænket af Erik Skeel og Anna Beate Valkendorf, nu anbragt for åbningen til nordre korsarm (s. 1862). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – (†)Rood screen, probably c. 1718-20, donated by Erik
Skeel and Anna Beate Valkendorf, now placed at the opening of the north transept.
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Fig. 40. Jesus. Detalje af (†)korgitter (s. 1864). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Jesus.
Detail of (†)rood screen.

Gitteret (355×635 cm), der er opsat for åbningen til nordre korsarm, omfatter i sin nuværende
opstilling fem fag, de fire af to fyldingers bredde,
det femte og østligste en fylding bredt. Midterfagene, hvoraf indgangsfaget er med en dobbelt
fløjdør, har panelfelter med figurmalerier forneden og drejede balustre foroven; de øvre fag
kantes langs de lodrette sider af svejfede profiler.
Yderfagene har panelfelter med malerier både
foroven og forneden. Krongesimsen bærer et ud-

savet, svejfet topstykke med småspir, svarende til
spirene på altertavlen og prædikestolen.
Staffering. Fyldingerne og topstykket står siden
1982 med den oprindelige bemaling, mens balustrene og rammeværket er malet efter farvespor
på de ældre fragmenter. Rammeværket er mørkebrunt forneden, rødt med gråhvid marmorering
foroven, og de vandrette profiler er fremhævet
med rødt, grønt og forgyldning, mens balustrene er hvide. Topstykket har tre medaljoner med
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Fig. 41. De fem kloge brudejomfruer (jf. fig. 42). Detalje af (†)korgitter (s. 1864). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – The Five Wise Virgins (cf. fig. 42). Detail of (†)rood screen.

våbenskjolde i de heraldiske farver, tv. slægten
Urne, i midten Valkendorf og th. Skeel, under en
forgyldt krone. Over kronen er et skriftfelt med
indskrift med forgyldt fraktur på mørkeblå bund:
»Hellig, Hellig, Hellig Er du Herre vor Gud Zebaoth« (Es. 6,3), indrammet af grønne blade langs
de lodrette sider og med en gråhvid skybræmme
foroven.
Ni af de ti oprindelige fyldingsfelter er udsmykket med malerier, der fordeler sig i to grupper:
1) (Fig. 40-42). Fem af de seks fyldinger under
balustrene er udsmykket med malerier af Jesus og
de fem kloge brudejomfruer, alle forsynet med brændende olielamper. Alle kvinder bærer dragter og
har opsatte frisurer med et vist samtidspræg. Fra
venstre ses: a) En kvinde klædt i grøn brokadekjole med gyldent skærf og kyselignende hovedbeklædning samt lyse sko. b) En kvinde klædt i
gylden kjole med blåt skærf med mønster i rødt
og hvidt samt røde sko. c) Jesus, stående med

udbredte arme, i lys kjortel og rød kappe. d) En
kvinde i rød kjole med beige, mønstret skærf og
blå sko. e) To kvinder, den ene med blå brokadekjole med lyst skærf og gyldne sko, den anden i
rød kjole med grønt skærf og lyse sko. 2) (Fig.
43-46). De fire fyldinger, der flankerer balustrene
og de nævnte malerier, er udsmykket med allegoriske malerier med dyder. Selve figurerne, der er
anbragt stående på piedestaler, røde med gråhvid
marmorering, er udført som grisaller i gråhvide
nuancer. De er alle gengivet som mænd, klædt i
knælange kjortler med flagrende snipper. a) (Fig.
43). Øverst tv. ses Håbet med ankeret hvilende på
højre skulder. Motivets øverste halvdel er udført
med forlæg i et stik af Jacob Matham efter Hendrick Goltzius. b) (Fig. 44). Øverst til højre ses Retfærdigheden med bind for øjnene, et sværd i højre
hånd og en vægt i venstre. c) (Fig. 45). Nederst til
venstre ses Troen med en åben bog i venstre hånd
og korset over højre skulder. d) (Fig. 46). Nederst
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Fig. 42. De fem kloge brudejomfruer (jf. fig. 41). Detalje af (†)korgitter (s. 1864). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
The Five Wise Virgins (cf. fig. 41). Detail of (†)rood screen.

th. ses Kærligheden med et svøbelsesbarn på armen
og to småbørn ved fødderne. Den tiende fylding,
brunmalet, var oprindeligt stafferet med rød farve
på halvdelen af forsiden, mens den anden halvdel
var umalet. Gitterets bagside er ensfarvet rødbrun.
En farveundersøgelse 1982 viste, at der over den
oprindelige bemaling lå to grå bemalinger samt
en lys egetræsådring, formentlig fra 1871, og en
mørkere ditto, som må være udført 1912.
Tilblivelse og senere ændringer. Korgitteret er formentlig udført o. 1718-20 og bekostet af Erik
Skeel og Anna Beate Valkendorf.75 1826 skulle
et hængsel på den ene dørfløj fornyes.44 Gitteret blev flyttet fra sin oprindelige placering før
1861 og i stedet opsat for åbningen til nordre
korsarm.43 Det blev nedtaget i forbindelse med
restaureringen 1963. De oprindelige dele blev
til 1981 opbevaret hos en lokal snedker sammen
med stykker af rammeværket, mens fire dele af
krongesimsen blev fundet i en brændestak ved

præstegårdens sidebygning. Efterfølgende blev
gitteret søgt rekonstrueret med nyt rammeværk
og afspejler således i sin nuværende opstilling
formentlig den skikkelse, det har haft siden flytningen til nordre korsarm, formentlig i 1800-tallets anden fjerdedel.76 Flere forhold tyder dog på,
at gitteret er sammensat af dele med forskellig
proveniens. En farveundersøgelse udført 1981
konkluderede, at fyldingerne oprindeligt måtte
have været placeret i forskellige rammestykker og sekundært, måske ved flytningen til nordre korsarm, været samlet i et gitter svarende til
det nuværende.77 Denne opfattelse bestyrkes af,
at profilerne på fyldingernes bagside er forskellige,78 og i samme retning peger de to grupper af
maleriers forskelligartede karakter. Det er således
sandsynligt, at gitteret i sin nuværende opstilling
rummer dele fra mindst to forskellige inventarstykker, et korgitter samt måske en herskabsstol
eller -pulpitur.79

1866

SUNDS HERRED

Fig. 43-46. Dydefigurer. 43. Håbet. 44. Retfærdigheden. 45. Troen. 46. Kærligheden. Detaljer af (†)korgitter (s. 1864). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The Virtues. 43. Hope. 44. Justice. 45. Faith. 46. Charity. Details
of (†)rood screen.
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Fig. 47. Prædikestol, 1707, skænket af Anna Beate Valkendorf (s. 1868). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pulpit, 1707,
donated by Anna Beate Valkendorf.
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Fig. 48-49. Evangelistmalerier på prædikestolens storfelter, malet af Christian Philip Zachariassen Getreuer (s.
1869). 48. Mattæus. 49. Markus. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Evangelist paintings on large panels of pulpit, by Christian Philip Zachariassen Getreuer. 48. Matthew. 49. Mark.

Prædikestol (fig. 47-54 og 93), 1707, formentlig bekostet af Anna Beate Valkendorf, enke efter
Knud Urne, og stafferet af maler Christian Philip
Zachariassen Getreuer, Odense. Stolen, af egetræ,
består af samtidig kurv, opgang, dør og himmel.
Opgangens nederste fag, af fyrretræ, er sekundært
tilføjet (jf. ndf.).
Kurvens fire storfag har hvert et profillisteindrammet fyldingsfelt, flankeret af snoede, toskanske søjler. Postament- og frisefelterne adskilles
af retkantede fremspring, de nedre med påsatte
profilrammer, hvorunder drejede hængekugler, de øvre med foldeværksdekoration. Under
postamentfelterne er svejfede hængestykker, og
kurven afsluttes foroven af en forkrøppet gesimsplade.

Den lige opgang har tre profilindrammede fyldinger over et glat postament; frisen har påsat
profilliste. Det nederste, sekundært tilføjede fag
er af fyrretræ, angiveligt tilføjet 1796.80 Den tilhørende dør (fig. 52) er indsat i et samtidigt gerigt
med profileret gesims; frisefeltet flankeres af diamantbosser. Selve dørfløjen har to højrektangulære, profilerede fyldinger, bukkehornsbeslag og
lille, rombeformet låseblik.
Himlen er næsten kvadratisk. Frisefelterne er
midtdelt af diamantbosser og afsluttes forneden
af en takket bort. Som topstykker ses svejfede
kartoucher med midtkonsoller hvorpå små kuglespir, der gentages på hjørnerne. Undersiden har
en fylding med et ottekantet profileret felt, hvorunder hænger en due.
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Fig. 50-51. Evangelistmalerier på prædikestolens storfelter, malet af Christian Philip Zachariassen
Getreuer (s. 1870). 50. Lukas. 51. Johannes. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Evangelist paintings on
large panels of pulpit, by Christian Philip Zachariassen Getreuer. 50. Luke. 51. John.

Stafferingen, fra 1707, er udført af Christian Philip Zachariassen Getreuer, Odense; forgyldningen
er fornyet 1983-84. Kurvens rammeværk er dels
mørkebrunt, dels rødbrunt med gråhvid marmorering og forgyldte profiler. Storfelternes rammer er røde og hvide, og rammerne om frise- og
postamentfelterne grønne og røde. Søjlerne har
hvidgrå marmorering med omløbende, grønne
bånd. Opgangspanelet har rødbrunt rammeværk
med forgyldte profiler, og fyldingsfelterne rødhvide rammer. Dørens rammeværk er brunt,
mens fyldingerne har gråhvid marmorering på
rødbrun bund; beslagene er lysegrå. Himlen er
farvesat som de øvrige dele med marmorering
på rødbrun bund samt grønne, røde, hvide og
forgyldte detaljer. Undersiden har sort-hvid mar-

Danmarks Kirker, Svendborg

morering langs kanten, midten er blåsort og profilerne røde. Fra det ottekantede midtfelt udgår
rødhvide flammer. Duen er forgyldt. Indskrifterne står forgyldte på sort bund; på opgangspanelet
dog på rødbrun bund.
Figurmalerier og indskrifter. I kurvens storfelter ses de fire evangelister; deres navne er anført
med versaler i de tilhørende postamentfelter. Fra
opgangen ses: 1) (Fig. 48). Mattæus, vist som en
gammel mand med gråt hår og skæg, klædt i en
lys, rødlig kjortel med gråblå kappe. I venstre
hånd holder han en opslået bog, i højre hånd en
pen, som han dypper i et blækhus. Dette bliver
rakt frem af englen, der står ved hans højre side,
hvidklædt med rødt bånd om livet. I postamentfeltet: »S. Matheus«. 2) (Fig. 49). Markus, med
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Fig. 52. Prædikestolsdør, 1707 (s. 1868). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pulpit door,
1707.

mørkblondt hår og skæg, klædt i en gylden kjortel med rødt bånd om livet og grøn kappe. Han
holder en åben bog i venstre hånd og en pen
i højre. Ved hans venstre side ses løven. I postamentet: »S. Marcus«. 3) (Fig. 50). Lukas, skægløs
med gråt, lokket hår, iklædt lys, brunlig kjortel

med hvid kappe. Han har bogen under højre
arm og pennen i venstre hånd. Ved hans venstre
side oksen. I postamentfeltet: »S. Lucas«. 4) (Fig.
51). Johannes, vist som en siddende, skægløs ung
mand med langt, lokket og gyldent hår, klædt i
lys kjortel og rød kappe. Han har en åben bog i
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Fig. 53-54. Malerier på prædikestolens opgang, malet af Christian Philip Zachariassen
Getreuer. 53. Moses. 54. Kristus (s. 1871). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Paintings on
the pulpit stairs by Christian Philip Zachariassen Getreuer. 53. Moses. 54. Christ.

venstre hånd, en pen i højre.Ved hans venstre side
ørnen. I postamentfeltet: »S. Iohannes«; endvidere
ses her malerens signatur med kursiv: »Christian
Zachariasen Maler fra ottense d: 26 augusti 1707«
(fig. 93). I de fire frisefelter står et skriftsted med
fraktur (Kol. 3,16): »Lader Christi ord boe Rigeligen udi Eder, med all Visdom, Lærer og Formaner huer andre. Collos 3. cap«.
I opgangspanelets felter ses, regnet fra oven: 1)
(Fig. 54). Kristus, med blondt hår og skæg, iklædt
hvid kjortel og rød kappe. Højre hånd er løftet
i en velsignende gestus, og i venstre hånd holder han en korsprydet klode. Derunder versalindskrift: »Salvator« (Frelser). 2) (Fig. 53). Moses,
med mørkt, gråt hår og skæg, klædt i gul kjortel
med hvid kappe. I venstre hånd holder han lo-

vens tavler, i højre hånd en stav. Under maleriet
med versaler: »Moses«. 3) Aron, med mørkt, gråsprængt hår og skæg, klædt i gylden kjortel med
rød kappe. I venstre arm holder han røgelseskarret. Under maleriet står med versaler: »Aron«. I
gerigtens frisefelt står med fraktur (Sl. 32,8): »Jeg
vil under vise dig, og vise dig veyen psalm. 32.
1707«, og i himlens frisefelt, ligeledes med fraktur
(Mal. 3,1): »Herren huilken i søge efter skal snart
komme til sin Tempel, og Pactens Engel huilken
i Lengis efter, See: hand skal komme Malachia
3 cap«. Topstykkerne har forskellig udsmykning:
Mod øst ses blomster og blade, mod nord våbenskjolde for Urne og Valkendorf og mod vest kronede monogrammer for Knud Urne (»KW«) og
Anna Beate Valkendorf (»ABW«).
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Tilblivelse og senere istandsættelser. Prædikestolen
er opsat 1707, formentlig på bekostning af Anna
Beate Valkendorf, enke efter Knud Urne (jf. våbenskjolde og monogrammer på himlens topstykker), fire år efter parrets donation af altertavlen (s. 1853).81 Stolen er et enkelt barokarbejde,
men kan være udført i samme værksted som den
langt rigere dekorerede altertavle. Stafferingen er
ifølge en malet signatur udført af Odensemaleren
Christian Philip Zachariassen Getreuer, der også
havde malet altertavlen. 1796 skete en mindre
omrokering af stolen, hvor opgangspanelet blev
forlænget.80 1871 blev prædikestolen egetræsådret, og 1912 blev den opmalet i de oprindelige
farver, dog med forgyldte søjler.82 Prædikestolen
er senest restaureret 1983-84. Den er opsat i sydsiden ved pillen mellem andet og tredje fag.
†Prædikestole. 1) Omtalt 1589, med kurv af panelværk og muret fod. Den fandtes ‘neden ved
koret’, dvs. ved pillen mellem første og andet fag
(jf. s. 1845).15 2) Anskaffet mellem 1595 og 1599,
tidligst omtalt sidstnævnte år og da beskrevet som
‘ny’.15 Af fyrretræ.

Fig. 55. Præstestol, o. 1750 (s. 1872). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Parson’s chair, c. 1750.

Stolestader (jf. fig. 24 og 57). Fra begyndelsen af
1700- tallet stammer gavlene mod midtergangen
og seks låger, mens de øvrige dele er fra 1963.
Staderne, af fyrretræ, er opstillet i to rækker af 19
stole. Mod midtergangen er glatte, 113 cm høje
endegavle med trekantgavl over en tværliste med
tandsnit. Ydergavlene mod væggene har vandret
afslutning og ryglænene tværrektangulære fyldinger. De seks forreste stole i hver side er lukket med fyldingslåger med bukkehornshængsler.
Forpanelerne har rektangulære fyldinger. 2005 er
stolene malet okkergule med sort gavlfelt, på sæderne ligger hynder af mørkebrun uld.
Staderne er antagelig udført i forbindelse
med de store inventarfornyelser i begyndelsen
af 1700-tallet, om end dette ikke fremgår af de
skriftlige kilder. 1720 blev de beskrevet som ‘velholdte’.42 Den oprindelige bemaling var okkerfarvet med akantusdekoration i sort, hvidt og gråt
på gavlenes øverste fjerdedel; gavlfelterne var sorte med hvide tal. Formentlig i løbet af 1700-tallet blev staderne malet med lysere gul farve. I
1830’erne synes antallet af stole forøget, da ‘korskirken’ (korsskæringen) ønskedes møbleret med
nye stole;44 1863 rummede kirken 14 lukkede
stole, dvs. med låger, og 44 åbne, der strakte sig i
to rækker fra koret til vestvæggen.40 1865 blev de
malet med mørk gråblå farve, som tilsyneladende
hurtigt erstattedes af en lysere gråblå,83 og kort efter udførtes en lys gul egetræsådring.84 1912 blev
stolene malet med brun egetræsådring.53 I forbindelse med istandsættelserne 1963 blev stolestaderne ombygget, afstanden mellem dem gjort større
og fire ‘vendestole’, der stod foran koret, borttaget.
1968 blev staderne malet gråblå.
†Skriftestol, omtalt 1589 som ny, af fyrretræ.15
Antagelig identisk med ‘præstens stol’, omtalt
1825 i forbindelse med en reparation.44 Den stod
formentlig i korets nordøsthjørne.
Præstestol (fig. 55), o. 1750. Armstol af bejdset
træ, polstret med brunt skind. Stolen har svejfet
ryg med to gennembrydninger og muslingeskal
flankeret af fligede blade foroven. Ornamentet
gentages på forsargen og foroven på de svungne
forben; forneden er bladornament. På forsargens inderside er blyantsindskrift med skriveskrift
om en istandsættelse: »H. M. Jørgensen Snedker

TVED KIRKE

Tved den 18. December 1930«.85 I nordøsthjørnet.
†Degnestole. 1) Omtalt 1589 som ‘passelig’ (dvs.
passende).15 I 1820’erne skulle stolens bagbeklædning repareres;86 1839 skulle den have nyt
gulv.44 Stolen stod formentlig i korets sydøsthjørne. 2) 1916 omtales degnens kurvestol.53
Løse stole. 1) O. 1750, fem stole svarende til
præstestolen, dog uden armlæn og med drejede
stivere mellem benene. Antagelig som denne renoveret 1930. 2) 1965, ca. 20 stk., tegnet af Kaare
Klint, udført hos Fritz Hansen (model 4133).
Stablet i nordre korsarm.
Kiste (fig. 56), formentlig 1700-tallet, af bejdset
eg, 104×56,5 cm, 65 cm høj, med fladt låg. Siderne og låget er beslået med brede, krydslagte jernbånd. Låget er fastgjort med tre hængsler med
kraftige beslag og lukkes med to overfaldslukker
med hængelåse (kun én er bevaret). Midt på forsiden er et nøglehul (selve låsen er borttaget) og
på hver kortside en bærering med midtvulst. Indvendig i kisten er i venstre side indsat et 24 cm
bredt gemme med låg, som anvendes til opbeva-
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ring af salmenumre. Kisten står op ad vestvæggen
ved åbningen til nordre korsarm.
†Skab. Inventariet 1576 omtaler et skab med to
rum, beskyttet med låse og jernbånd, til opbevaring af kalk og disk.56
†Pengeblok. 1825 omtales ‘fattigblokken’, da
den var itu.44
To nyere pengebøsser af messing, firkantede, med
pengeslids foroven og låge i forsiden, er opsat på
hver side af døren under orgelpulpituret. På begge
er et skilt med versalindskrift: »Menighedspleje«.
†Klingpung, anskaffet 1862/63.53
Dørfløje. Udvendige: 1) (Jf. fig. 12), 1941,87 rundbuet enkeltfløj, rødmalet, med ældre beslag og låseblik af sortmalet jern. For opgangen til tårnet. 2)
1951, fladbuet dobbeltfløj af lakeret eg; hver fløj
har på indersiden tre fyldinger. I vestindgangen. 3)
1975,28 rødmalet enkeltfløj med ældre beslag og
låseblik af sortmalet jern. I korets nordmur.
De indvendige dørfløje er fra 1871:88 1) (Jf. fig.
57), dobbeltfløj af mørkbejdset eg mellem tårnet og kirken. Hver fløj har to fyldinger, de øvre
med glas. Fløjene er mod kirken indsat i kraftig

Fig. 56. Kiste, formentlig 1700-tallet (s. 1873). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Chest,
probably 1700s.
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gerigt med krumknægte, der bærer orgelpulpituret. På gesimsen står med forgyldte cifre årstallet
»1871« (jf. fig. 58). 2) Enkeltfløj, svarende til nr. 1,
i tårnrummet for opgangen til orgelpulpituret. 3)
Hvidmalet enkeltfløj, anbragt inden for yderdøren
i korets nordside.
(†)Herskabspulpitur, formentlig opsat o. 170720 af Erik Skeel og Anna Beate Valkendorf, tidligst omtalt o. 1755.89 Pulpiturets brystning var
udsmykket med parrets malede, kronede og akantusindrammede †våbenskjolde, konstateret ved en
farveundersøgelse 1981. Siden 1793 anvendt som
orgelpulpitur (s.d.).
Orgel (fig. 58), 1981, med ti stemmer, to manualer og pedal, bygget af Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri, Bagsværd, med genanvendelse
af facaden fra †orgel nr. 1 og pibemateriale fra
†orgel nr. 2. Disposition: Hovedværk: Principal
8', Gedakt 8', Oktav 4', Gemshorn 2', Mixtur III.
Crescendoværk: Fugara 8', Spidsfløjte 4', Oktav
2', Nasat 11/3. Pedal: Subbas 16'. Kopler: CV-HV,
HV-P, CV-P. Orgelfacaden, med malet årstal 1796,

af fyrretræ, er genanvendt fra kirkens første orgel
og uden sidestykke i dansk orgelarkitektur. Den
anvender karakteristiske arkitektoniske elementer
fra nordtysk-dansk baroktradition, men disse er
her sammenstillet på en aldeles utraditionel måde,
der i reduceret målestok illuderer en opbygning
med hovedværk, rygpositiv og pedaltårne. Facadens let fremskudte midterparti, der indrammes
af to store flanketårne, er ved forkrøppede, tandsnitsprydede gesimser delt i to stokværk, der er
forskudt opad på det høje midtertårn. Mellem
dette og mellemtårnene er flade prospekter. Felter og tårne har smågitre foroven og forneden, af
hvilke de øvre er prydet med rosetter. Facaden
står med den oprindelige bemaling, afdækket og
istandsat 1981, omfattende rødbrunt rammeværk
med forgyldte profiler og rosetter, hvide tandsnit
og lysegrå gitre.90 Den var tidligere egetræsådret
med gyldne detaljer. Facaden er muligvis lettere
ombygget, evt. 1871, da orglet blev flyttet tilbage i
tårnrummet, eller 1883 ved opstillingen af †orgel
nr. 2.91 Prospektpiberne er indsat 1981.

Fig. 57. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior looking west.
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Fig. 58. Orgel, 1981, med facade fra 1796, på orgelpulpitur med samtidig bemaling (s. 1874). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Organ, 1981, with casing from 1796, in organ loft with contemporary paintwork.

†Orgler. 1) 1793, bygget af ubekendt mester,
skænket af ‘grevinde Ahlefeldt’, dvs. Elisabeth
Juel, enke efter Christian Ahlefeldt-Laurvig, som
1796 ‘lod positivet udvide med 4 registre’.92 1828
nævnes, at orglet havde været ubrugeligt siden
1823, skønt kirkeejeren, møller Mads Hansen,
havde ladet det reparere til jubelfesten 1826 for
50 rbdlr. Reparationen var udført af ‘en vis Hr.
Fischer fra Odense... men da bemeldte Fischer
virkelig aldeles har spoleret orgelværket, har vi siden ej brugt det’. Herefter indvilgede Mads Hansen i at lade det reparere for yderligere 25 rbdlr.40
O. 1835-38 blev orglet hovedrepareret af P. M.
Gudme, Svendborg.93 1871 blev den vestlige del
af tårnrummet indrettet til våbenhus og orglet
flyttet mod vest.33 Facaden genanvendtes i †orgel
nr. 2. Alle facadepiber var klingende. Spillebordet
var sandsynligvis i orgelhusets bagside.94
2) 1883, oprindeligt med tre stemmer, bygget af Peter Mortensen Gudme, Svendborg, med
genanvendelse af facaden fra nr. 1. Disposition:

Principal 8', Gedakt 8', Salicet 4'. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Orglet blev købt færdigt af
Gudme, som overtog det gamle orgel.33 En udvidelse til fire stemmer blev senere, muligvis 1888,
foretaget af Gudmeværkstedet.95 Dispositionen
lød herefter: Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Salicet 4'.96 1925 udvidet til fem stemmer af Eggert Froberg, Odense:97 Bordun 16', Principal 8',
Hohlflöte 8', Gamba 8', Hohlflöte 4'.98 Trakturen
var på et tidspunkt toneforrykket, så tangenten Cs
aktiverede tonen C osv.99 Orgelfacaden var ikke
længere klingende. Metalpiber fra 1793/1796 var
bevaret i de tre største tårne, mens de øvrige var
udskiftet med malede attrapper af træ.100 Spillebordet (fig. 94) var i orgelhusets søndre gavl.101
Orgelpulpitur (jf. fig. 58), o. 1707-20, jf. (†)herskabspulpitur ovf., opsat ved vestvæggen over
indgangsdøren. Siden 1793 anvendt som orgelpulpitur. Af det oprindelige pulpitur er bevaret
to stykker brystningspanel med tilsammen fire
fyldinger, heraf to med †malede våbenskjolde for
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dinger mod nord fandtes våbenskjolde for Skeel
og Valkendorf (jf. (†)herskabspulpitur ovf.).102 Vel
i forbindelse med udvidelsen af orglet 1796 må
pulpituret være ombygget og de malede medaljoner forsynet med initialer for giverne af orglet.
1871, da den vestligste del af tårnrummet blev
adskilt fra kirken og indrettet som våbenhus, blev
orgelpulpituret flyttet mod vest og bemalingen
istandsat; samtidig blev det lyst egetræsådret.
Otte salmenummertavler (fig. 59), de ældste fra
første halvdel af 1800-tallet, 109,5×53 cm, til
skydebrikker, med tandsnit forneden og svejfet,
brudt gavlstykke med ophængshul. Sortmalet
med indskrift med hvid fraktur: »Før Prædiken«
og »Efter Prædiken«. Brikkerne er sorte med
hvide cifre. 1861 fandtes tre tavler;11 de øvrige er
tilkommet siden.
(†)Kirkestævnetavle (fig. 60), antagelig o. 17501800, 94×46 cm, med udsavet, svejfet afslutning

Fig. 59. Salmenummertavle, 1800-tallet (s. 1876). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Hymn board, 1800s.

giverne. Et antal †fyldinger må være borttaget
ved orglets opsætning.
I sin nuværende opstilling består pulpiturets
brystning på hver side af orgelfacaden af fyldingspaneler under en tandsnitsprydet håndliste,
alt anbragt på et postament med fremskudt midterparti. Siden 1871 støttes det af to piller med
krumknægte; i rummet under orglet er kassetteloft. Stafferingen, fra 1796, er afdækket og istandsat 1981.90 Brystningen er mahogniådret med
forgyldte profiler og hvide tandsnit, i fyldingerne
er ovale, sorte medaljoner i lysegrå perlestavsrammer, ophængt i grågrønne sløjfer og smykket med
forgyldte initialer for giveren af orglet, i sydsiden
»E« og »J«, i nordsiden »A« og »L« for Elisabeth
Juel Ahlefeldt-Laurvig. Postamentet er gråmarmoreret med årstal med forgyldte cifre: »1796«.
Den oprindelige staffering omfattede mørk
brun bundfarve med hvide profiler. På de to fyl-

Fig. 60. (†)Kirkestævnetavle, o. 1750-1800 (s. 1876).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – (†)Parish meeting board,
c. 1750-1800.
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Fig. 61. Lysekrone nr. 1, formentlig 1700-tallet (s. 1877). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Chandelier no. 1, probably 1700s.

foroven og dråbeformet ophængshul. Sortmalet
med indskrift med hvid skriveskrift: »Sognestevne«. Tavlen henligger i søndre korsarm.
Lysekroner. 1) (Fig. 61), formentlig 1700-tallet, med 2×8 s-svungne arme med delfinled og
mandsprofiler med bladkroner i de indre slyng;
mellem de to kranse er fire pyntearme udformet
som havheste. Balusterskaftet afsluttes forneden
af en stor hængekugle med profileret knop og
krones af en flakt ørn. Øverst en ornamenteret
ophængsring. I korsskæringen.
2) 1921, en kopi af nr. 1, dog har hængekuglen
omløbende profilringe.53 I fjerde fag.
3) 1965,47 af messing, med 12 arme på cylinderskaft og nedadvendte kertepærer. I nordre
korsarm.

Lysearme. 1-2) Nyere barokkopier, med tre arme, svarende til lysekrone nr. 1-2. I vestfaget.
To lysglober, moderne, dannet af smalle rundstave af jern med detaljer af messing, kronet af et
kors.
Kirkeskib (fig. 62), ophængt 1869, skænket af
sognepræst Carl Emil Suhr.103 Brig med mandlig
galionsfigur. Skroget er sortmalet med rødbrun
vandlinje og bronzefarvet bund, galionsfiguren
hvid. På styrbord side er indskrift med lys fraktur
»18 Pastor Suhrs Minde i Tvede 69«. I agterstavnen to krydslagte splitflag. Skibet hænger i korsskæringen.
Krucifiks (jf. fig. 47), antagelig o. 1900, 65×32
cm. Korset er af sortmalet træ, Kristusfiguren og
skriftarket af gips.Ved prædikestolen.
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Fig. 62. Kirkeskib, 1869, skænket af sognepræst Carl Emil Suhr (s. 1877). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Church
ship, 1869, donated by pastor Carl Emil Suhr.

Kors, o. 1965, skænket af de håndværksmestre,
der medvirkede ved den netop afsluttede restaurering.104 Af emaljeret keramik, 37,5×21,5 cm.
Korset, gyldent på blå bund som efterligning af et
Limogesarbejde i emalje, har Kristusmonogram
i korsskæringen og kantes af grønne og violette
knopper i forgyldt indfatning, illuderende halvædelsten. Korset hænger på sydvæggen ved opgangen til koret (jf. fig. 47).
To *kapitæler (fig. 95), 1600-tallet(?), af sortmalet fyrretræ, 21,5×19,5 cm, 13 cm dybe, kompositte med flad bagside, findes siden 1912 i Svendborg og Omegns Museum (inv.nr. SOM 2.420
og 2.421).
†Ligbåre, omtalt 1808.49 Båren stod i †våbenhuset.
Klokker. Kirken har to nyere klokker fra 1786
og 1871 (nr. 1-2), omstøbt af to ældre fra hhv.

1664 og 1707 (nr. †1-2). Om status i middelalderen og tiden frem til o. 1664 er kilderne ikke
ganske entydige. Tre mindre klokker (†messeklokker nr. 1-3) fandtes i koret og i †tagrytteren
1576 og 1589.105 Herudover er muligvis en eller to større klokker kommet til Svendborg Vor
Frue som påbudt 1554 (jf. s. 1831 og 1851), og
det kan ikke helt udelukkes, at en eller begge er
identiske med denne kirkes eksisterende, senmiddelalderlige klokker (nr. 1-2, jf. s. 367 f.), der i
givet fald er forblevet her trods genåbningen af
Tved Kirke 1558. I hvert fald noterede Jacob
Madsen 1589, at de ‘andre (klokker, dvs. ud over
messeklokkerne) i tårnet kom til Svendborg, da
kirken skulle afbrydes’.15 De nuværende klokker
blev omhængt 1937.53
1) (Fig. 63), 1786, støbt af Johan Gotlieb Ritzmann, København, af †klokke nr. 2; omstøbnin-
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Fig. 63-64. Klokker. 63. Nr. 1, 1786, støbt af Johan Gotlieb Ritzmann, København, på bekostning af Christian
Ahlefeldt-Laurvig og hustru Elisabeth (s. 1878). 64. Nr. 2, 1871, støbt af M. P. Allerup, Odense (s. 1879). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Bells. 63. No. 1, 1786, cast by Johan Gotlieb Ritzmann, Copenhagen, funded by Christian
Ahlefeldt-Laurvig and his wife Elisabeth. 64. No. 2, 1871, cast by M. P. Allerup, Odense.

gen blev bekostet af greve Christian AhlefeldtLaurvig og hans hustru Elisabeth. 80 cm i tværmål. Om halsen er støberindskrift med versaler:
»Me fecit Iohan Gotlib Ritzmann Copenhagen
stobt a(nn)o 1786 CGvAL EGvAL soli deo
gloria« (Mig gjorde Johan Gotlieb Ritzmann
København støbt år 1786 C(hristian) G(reve)
v(on) A(hlefeldt-)L(aurvig) og E(lisabeth) G(revinde) v(on) A(hlefeldt-)L(aurvig) Gud alene æren).
Skriftbåndet kantes af dobbelte rammelinjer, den
yderste med tovsnoning, og palmetteborter; sidstnævnte gentages på slagringen. Klokker af samme støber findes i bl.a. Karise og Sværdborg kirker (hhv. 1791 og 1792, DK Præstø 483 og 830)
Klokken hænger i en nyere vuggebom i klokkestolens vestside.

2) (Fig. 64), 1871, støbt af M. P. Allerup, Odense, af †klokke nr. 1. 70 cm i tværmål. Om halsen
er versalindskrift mellem rundstave: »Omstøbt af
M. P. Allerup Odense 1871«. Over indskriften er
en mæanderbort, under den en bort af palmetter.
På legemet: »Gud alene æren«. Klokken hænger i
en nyere vuggebom i klokkestolens østside.
†Klokker. 1) 1664,106 støbt af Baltzer Melchior,
klokkestøber i Flensborg og siden Aalborg, og
skænket af Elisabeth Sophie Urne. På klokken
var to våbenskjolde, antagelig for Urne og Lindenov (hendes fædrene og mødrene slægt). 1870
var klokken revnet;27 året efter omstøbt til klokke
nr. 2.
2) 1707, skænket af Anna Beate Valkendorf og
Erik Skeel.107 Omstøbt 1786 til klokke nr. 1.

1880

SUNDS HERRED

Fig. 65. Gravsten nr. 1, romansk, indmuret i tårnets vestmur (s. 1880). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tombstone no.
1, Romanesque, set in west wall of tower.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 65), romansk, af rødgrå granit,
139×45-39 cm; trapezformet.108 Fladen udfyldes
af et processionskors med fordybede konturlinjer
inden for en omløbende rundstav. Stenen er indmuret i tårnets vestmur, nord for døren.109
2) (Fig. 66), romansk, af rødgrå granit, 172×4743 cm, 13 cm tyk.110 Den let trapezformede sten
har processionskors i relief og rundstav langs kanten. På de lodrette sider er en frise af skiftevis
kors og liljer, svarende til udsmykningen på døbefonten i Marstal (s. 1686).111 Stenen var tidligere (i 1830’erne) indmuret i †kirkegårdsporten;112
1863 var den opstillet mod ‘den gamle mur’.43
Nu opstillet mod skibets nordmur, vest for korsarmen.
Erik Skeels kapel (fig. 67-89), o. 1707-20, er indrettet i søndre korsarm og afskærmet mod nord
af et prægtigt smedejernsgitter. På østvæggen er
opsat et epitafium over Anna Beate Valkendorf
(†1720) og hendes to ægtemænd, Knud Urne
til Juulskov (†1705) og Erik Skeel til Arreskov
(†1729), og på gulvet, der er lagt af sorte og hvide
marmorfliser, står to sarkofager af bemalet sandsten og fem kister af træ, betrukket med læder
og smykket med kisteplader og -ornamenter af

metal. Endvidere opbevares fem løse kisteplader i
kapellet.
Årstallet for indretningen af kapellet, der tidligst
er omtalt 1722,113 kendes ikke, men det må være
sket, efter Anna Beate Valkendorf indgik ægteskab
med Erik Skeel 1707 og senest i forbindelse med
hendes død 1720.114 I forbindelse med indretningen må den mur, der i slutningen af 1500-tallet
skilte korsarmen fra kirken (jf. s. 1845), være nedbrudt, og sandsynligvis blev syddøren og -vinduet
samtidig tilmuret. I den genåbnede arkade mod
kirken indsattes et smedejernsgitter, prydet med
stifternes navnetræk og våbenskjolde, og foran
sydvæggen opsattes et stort epitafium af træ, malet med sort og hvid farve imiterende marmor. På
sydvæggen over epitafiet udførtes en †kalkmalet
indramning af tidselagtigt bladslyng, lagt med blå
farve på hvid bund (jf. s. 1849).
Antagelig i forbindelse med indretningen blev
tre ældre kister, indeholdende levningerne af Anna Beate Valkendorfs mor, Kirsten Kruse (†1703),
af hendes første ægtemand, Knud Urne (†1705),
og af dennes første hustru, Lisbeth Sophie Urne
(†1693) (kiste nr. 1-3 ndf.), flyttet til kapellet.
Kisternes oprindelige placering er uvis.115 Siden
anvendtes kapellet af de skiftende ejere af Bjørnemose; den sidste kiste indsattes i kapellet 1804
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(†kiste nr. 5). Det følgende år nævnes, at kapellet
var ‘brøstfældigt’; bl.a. var vinduesruderne itu.116
I slutningen af 1800-tallet var kapellet i en tilstand af fremskridende forfald, og for at hindre
udsynet fra kirken var der bag gitteret opsat en
hvidmalet bræddevæg. Kapellet rummede på
dette tidspunkt (1893) udover epitafiet 12 kister,
heraf to af sten og ti af træ; af disse ti var alle på
nær to betrukket med læder. Kisterne var anbragt

Fig. 66. Gravsten nr. 2, romansk, opstillet mod skibets
nordmur (s. 1880). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Tombstone no. 2, Romanesque, set against north wall of nave.
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tæt sammen i to rækker, der næsten fuldstændig
dækkede gulvet, og flere af dem var i dårlig stand,
idet træet var revnet, læderet pjaltet og beslagene
løse eller affaldne.117 Der kunne dog ikke skaffes
penge til en restaurering.118 1903 var kisterne i
en ‘meget beklagelig’ forfatning, sarkofagerne var
sammensunkne, og epitafiet hældede stærkt forover,119 men først 1910-12 blev kapellet restaureret for midler indsamlet blandt sognets beboere.
Gitteret blev opmalet og forgyldt ligesom epitafiet, der også blev rettet op og fastgjort i væggen.
Fem kister blev udtaget og nedsat under gulvet
i nordre korsarm, mens deres kisteplader blev
ophængt på væggen sammesteds.120 De er siden
nedtaget og henlagt løst oven på kiste nr. 7. De
syv tilbageværende kister blev istandsat og opstillet på de nuværende pladser, forrest de to ældste
kister orienteret øst-vest, bagest de fem yngste
kister orienteret nord-syd.
Gitteret (fig. 67-69), af smedejern, består af en
dobbelt dørfløj mellem faste sidefløje under en
profileret gesims og krones af et topstykke, der
er tilpasset åbningen til korsarmen. Fløjene har
rammeværk af fladjern med graveret akantusornamentik og påsatte rosetter. Hver fløj er delt
i to felter, kantet af vandrette bånd med parvis modstillede, hjertelignende ornamenter. De
nedre felter har båndjern oprullet i spiraler og
prydet med fligede bladornamenter omkring en
lodret midterakse med en kvindelig herme med
bladskaft (fig. 69). De øvre felter har tætstillede,
lodrette stave hvorimellem fligede, dråbeformede
båndjernsornamenter afsluttet af en flammespids.
Det ottetungede låseblik har bladmaske af drevet akantus (fig. 68). Topstykket udfyldes af spiraloprullet båndværk prydet med fligede blade.
Midt for ses et bladkranset spejlmonogram med
sammenslyngede initialer for kapellets ejere og
derover et kronet alliancevåben for Urne og Valkendorf, flankeret af engle med palmegrene. På
hver side er to kronede våbenskjolde i akantusindramning, støttet af siddende engle, tv. for Skeel
og Brockenhuus, th. for Urne og Valkendorf. Gitteret er sortmalet med forsølvede og forgyldte
detaljer, våbenskjoldene er malet i de heraldiske
farver, kronen og monogrammet er forgyldt,
bladværket grønt. Det er beslægtet med gitteret
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Fig. 67. Smedejernsgitter, o. 1707-20, for indgangen til Erik Skeels kapel (s. 1881). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Wrought iron grating, c. 1707-20, at entrance to Erik Skeel’s chapel.
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for Ahlefeldts kapel i Odense Domkirke fra o.
1701 (DK Odense 847 ff.) og med gitteret for
biskop Thomas Kingos (†)kapel i Fraugde Kirke
fra 1709 (DK Odense 3579).
Epitafium (fig. 70-72), o. 1720, over Anna Beatha (Beate) Walchendorph (Valkendorf) til Fårevejle, *1662, †9. juni 1720 på Arreskov, 58 år,
tre måneder og tre uger gammel ‘uden livsfrugt’.
Endvidere over hendes to ægtemænd, dels den
første, Knud Urne Sigwartsen (Sivertsen) til Juulskov, Fårevejle, Rønningesøegård, Sanderumgård
og Bjørnemose, kgl. majestæts etats-, justits- og
kancelliråd, †28. dec. 1705 på Juulskov, 71 år og fire måneder gammel, dels den anden, Erich Scheel
(Erik Skeel), etatsråd; han blev kadet 1688 og
tjente siden kongen under det »geworbene fynsk
regiment«, til han tog sin afsked som major 1707.
Parret blev gift 31. august samme år. Hans dødsår
(1729) er ikke udfyldt. Efter personalia et vers:
»Her huiler fruen med sine mænd,
i dødens slumme leje,
men udi døden hun og dem
fik himlen selv til eie
det legem de her bar i kisten sofver, men
i dommen de det skal forklaret see igien«.

Epitafiet er udført af egetræ. Det er udformet
som en portalindrammet niche, hvori står en
sokkelbåren buste af Anna Beate Valkendorf, flankeret af portrætstatuer af hendes to ægtemænd,

Fig. 68. Lås. Detalje af smedejernsgitter (s. 1881). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Lock. Detail of wrought iron
grating.

Fig. 69. Kvindelig herme. Detalje af smedejernsgitter
(s. 1881). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Female herm.
Detail of wrought iron grating.

og er i alt væsentligt en gentagelse af epitafiet
i Ahlefeldts kapel i Odense Domkirke, udført i
marmor af billedhugger Thomas Quellinus 1701
(DK Odense 847 ff.).
Storstykket består af en bred niche og to smallere sidefelter indrammet af pilastre med korintiske kapitæler, alt kronet af en kraftig, profileret
gesims. I nichens midte er en guirlandesmykket
sokkel hvorpå gravskrift for de afdøde med fordybede versaler. På soklens bageste del står en
høj, kuglebåret obelisk, kronet af en flammende
kugle, og foran obelisken en portrætbuste af Anna Beate Valkendorf. Hun er klædt i en folderig
klædning, der blotter venstre skulder og brystets
øverste del og samles med et bånd ved skulderen og et bælte i livet. Obelisken bag hende er
smykket med tre våbenskjolde for slægterne Valkendorf, Urne (tv.) og Skeel (th.) hvorover en
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oval medaljon med forgyldt spejlmonogram med
initialer for de tre afdøde (»ABW - KV - ES«),
indsat i en krans af akantusløv med et kronet kranium på krydsede knogler foroven og støttet af to
svævende englebørn.
Soklen flankeres af portrætstatuer af de to ægtemænd. Begge bærer allongeparyk, hvis krøller
falder frem over brystet og ned bag skulderen,
venstre ben er sat lidt frem, og de har venstre
hånd i siden. Til venstre ses Knud Urne, iklædt
en midtknappet overdel og lang, folderig kappe,
tætsiddende benklæder og høje knæstøvler. Han
har et par handsker i højre hånd. Til højre ses
Erik Skeel, klædt i rustning med skærf om livet
og knæstøvler, han har en kommandostav i højre
hånd, og bag hans venstre hofte ses skæftet af en
kårde.

Mellem sidestykkernes pilastre og hen over nichen er ophængt bånd med hjelmprydede anevåben; de otte foroven for Anna Beate Valkendorf,
de otte i venstre side for Knud Urne og de otte
i højre side for Erik Skeel. Yderst langs siderne
er lange guirlander af blomster, frugter og blade,
afsluttet med festoner. Over sidefelternes fremspringende gesims er i hver side en fjerprydet
hjelm og en siddende figur.Tv. ses en hjelmklædt
mand i folderig dragt, han har et langt spyd i den
ene hånd og holder med den anden en bladkrans
over hjelmen ved siden af sig, th. ses en vinget
mand, ligeledes klædt i folderig dragt, der blæser
i en basun (fig. 72), formentlig personifikationer
af Sejren og Berømmelsen.
Postamentet, med fremskudt midtfag og vigende sidefag, har fem profilerede fyldinger med på-

Fig. 70. Tiden. Detalje af epitafium (s. 1884). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Time. Detail of sepulchral tablet.
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Fig. 71. Søndre korsarms indre.Ved sydvæggen epitafium, o. 1720, over Anna Beate Valkendorf (†1720) og hendes
to ægtemænd, Knud Urne (†1705) og Erik Skeel (†1729) (s. 1883). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior of south
transept. At the south wall, a sepulchral tablet, c. 1720, commemorating Anna Beate Valkendorf (†1720) and her two husbands,
Knud Urne (†1705) and Erik Skeel (†1729).

satte guirlander af frugter, blomster og blade, alle
ophængt i to sløjfer. På de yderste sidefag sidder
frifigurer, tv. ses en personifikation af Tiden, vist
som en vinget, langskægget mand, kronet med
en bladkrans og med en le i hænderne (fig. 70),
th. ses en kvinde med opsat, perleprydet hår og
et kranium mellem hænderne, et symbol på forkrænkeligheden.
Epitafiet er stafferet med sort og hvid farve
samt forgyldning, våbenskjoldene er malet med
heraldiske farver. 1893 var den sort-hvide ma-

Danmarks Kirker, Svendborg

ling i stort omfang skallet af, så træet skinnede
frem.117
Begravede ( jf. kisteplader ndf.): Lisbeth Sophie Urne
†11. juni 1693; Kirsten Kruse †7. febr. 1703; Knud
Urne Sivertsen †28. dec. 1705; Lisbet Sophie Banner
†12. dec. 1717; Wulf Sivert von Holsten †29. juli 1718;
Anna Beate Valkendorf †9. juni 1720; Christian Adolf
von Holsten †15. sept. 1720; Erik Skeel †4. jan. 1729;
Ide Skeel †26. marts 1749; Sophie von Holsten †26.
april 1753; Erik Christian Sehested †25. nov. 1757;
Elisabeth Juel Ahlefeldt-Laurvig †23. jan. 1803; Edel
Dyre von Løwenhielm †22. marts 1804.
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Fig. 72. Berømmelsen(?). Detalje af epitafium (s. 1884). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Fame(?). Detail of sepulchral
tablet.

Kister og sarkofager. 1) (Fig. 73), o. 1693. Elisabeth
Sophia Vrne (Lisbeth Sophie Urne), *24. april
1627 på Svenstrup på Sjælland, datter af Christopher Vrne (Christoffer Urne) til Årsmarke,
statholder i Norge, rigskansler, ridder, gehejmeråd og amtmand over Dragsholm Amt, og Sophia
(Sophie) Lindenov til Søby Søgård, g.m. Knvd
Vrne Sigwartsen (Knud Urne Sivertsen) til Juulskov, †11. juni 1693 på Juulskov, 66 år, seks uger
og seks dage gammel.
Kiste af træ, beklædt med skind og smykket
med beslag af messing- og jernblik i gennembrudt arbejde samt støbte ornamenter af messing;
desuden bærehanke af jern. Kisten måler 196×79
cm og er 69 cm høj, den har rette sider og hvælvet låg. Omtrent midt på låget er en stor, tvær-

oval kisteplade (fig. 74), 65×70 cm, med indskrift
med reliefversaler i forsænkede bånd, indsat i en
bred ramme med akantus og frugter samt, over
indskriften, våbenskjolde for Urne og Lindenov.
I hjørnerne er kvartcirkulære beslag med en basunblæsende engel i skyværk med palmegren,
der lægger venstre hånd på et dødningehoved. På
langsiderne er tre og på kortsiderne én bærehank
med beslag, der viser Kristus på korset, flankeret
af to soldater, tv. med hammer og eddikesvamp,
th. med spyd. Langs lågets og selve kistens kanter
samt omkring hankebeslagene er fastgjort små,
støbte våbenskjolde, skiftevis for Urne og Lindenov. Bærehankenes beslag har spor af forsølvning.
Kistens oprindelige placering, før indretningen
af kapellet, er ukendt. 1893 stod den i bageste
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række som nr. 2 fra vest.121 1910 anbragt som den
vestligste kiste i forreste række.
2) (Fig. 75), o. 1703. Kirsten Krvse (Kruse), *24.
aug. 1628 på Baldringe i Skåne, datter af Jørgen
Krvse (Kruse) til Hjermeslevgård, krigskommissær i Jylland, og Beate Bylov (Bülow), g.m.
Hening Valckendorf (Henning Valkendorf) til
Klingstrup, †7. febr. 1703 på Skårupgård, 74 år,
fem måneder og tre uger gammel.
Kiste af træ, betrukket med læder og prydet
med beslag af messingblik samt støbte ornamenter af messing, 194×75 cm, 71 cm høj, med
rette sider og tresidet, tagformet låg. I læderet er
spor efter †beslag, bl.a. udformet som krydslagte
knogler; 1893 fandtes endvidere et krucifiks af
bly.117 Langs alle kanter er fastgjort brede messingbånd med ranker af blomster og blade i ophøjet arbejde, og langs disse ses endvidere små,
støbte våbenskjolde for Kirsten Kruses fædrene

og mødrene slægt (Kruse, Bülow, Marsvin og
Grubbe). Omtrent midt på lågets flade er en oval
kisteplade (fig. 76), 44×25 cm, med personalia
med kursiverede, fordybede versaler, og derunder
en lille, tværoval plade, 7,5×21 cm, med et opbyggeligt vers med fordybede, delvist sammenskrevne, kursiverede versaler:
»Gvd sche lof evindelig
at dødsends skaal er drvket
Jeg har fat paa himmerig
det siste svck er svcket
mit legem hviler I sin graf
med største roe og lise
min siæl hvn lader aldrig aff
Gvds hellige nafn at prise«.

Pladerne indrammes foroven og forneden af
blomster og blade. Foroven på lågfladen er våbenskjolde for Kruse og Bülow, og på de skrå
sider er hjørnebeslag med basunblæsende engle,

Fig. 73. Kiste nr. 1, o. 1693, for Lisbeth Sophie Urne (†1693) (s. 1886). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Coffin no.
1, c. 1693, of Lisbeth Sophie Urne (†1693).
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Fig. 74. Kisteplade for Lisbeth Sophie Urne (†1693). Detalje af kiste nr. 1 (s. 1886). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Coffin plate for Lisbeth Sophie Urne (†1693). Detail of coffin no. 1.

svarende til nr. 1. 1893 stod kisten som den østligste i bageste række.121 Den blev åbnet i forbindelse med en restaurering 1982, hvor messingbåndene langs den nederste kant blev fornyet.
Den indeholdt et velbevaret lig iført broderede
ligklæder og med en buket nelliker i de foldede
hænder. Fyldet bestod af bl.a. lavendel.122 Kisten
er siden 1910 opstillet som den østligste i forreste række.

3) ( Jf. fig. 77), o. 1705. Knvd Vrne Sigvartsen
(Knud Urne Sivertsen) til Juulskov, Fårevejle,
Rønninge Søgård, Sanderumgård og Bjørnemose, etats-, justits- og kancelliråd, *28. aug. 1634
i København, søn af Sigvart Vrne (Sivert Urne)
til Rårup, ridder, gehejmeråd og rigsstaldmester,
endvidere amtmand over Dragsholm Amt, og
Helvig Sophie Lindenov, †28. dec. 1705 på Juulskov, 71 år og fire måneder gammel.
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Kiste af egetræ med skindbetrukket låg, prydet med beslag af messingblik samt et krucifiks
af træ og bly, 209×76 cm, 64 cm høj, med rette
sider og profileret låg med omvendt karnisprofilerede sider. Lågfladen har i hjørnerne beslag
med blomsterstande og -blade. Tilsvarende ornamenter pryder lågets sider, og mellem dem
er på kortsiderne blomster og blade, ophængt i
draperier. Langsiderne har borter af fligede blade
langs kanterne og midt på et kronet våbenskjold,
på østsiden for Urne, på vestsiden for Lindenov;
skjoldene flankeres af svævende engle med palmegrene. Omtrent på lågfladens midte ligger en
skjoldformet kisteplade (fig. 78), 60×46 cm, med
flere gennemtæringer, hvorpå personalia med
kursiverede, fordybede versaler, og derunder et
vers, svarende til verset på kiste nr. 2, anført med
fordybet kursiv. Den øverste halvdel af pladen
indrammes af frodig akantus kronet af en opsats

med frugter, den nederste af draperier omkring et
englehoved. Et løst beslag, udformet som et draperi omkring et svejfet skriftfelt, 13×31 cm, har
formentlig oprindeligt udgjort en del af rammen.
På skriftfeltet er et vers med kursiverede versaler:
»Mercher dog i Christne Siæle
Som mit grafsted gaar forbi
Staar betragter disse fiæle
Som Mit Legem giemmes i
Her et lidet nu Jeg sover
Til dend store Herrens dag
Men min siæl den lammet lover
Ævig til min guds behag«.

Over kistepladen er et krucifiks med en støbt
Kristusfigur og et kranium ved korsfoden. Selve
kisten er langs over- og underkanten kantet af fligede blade og på hjørnerne er bladværksbeslag. På
langsiderne er kronede, sammensatte våbenskjolde
for afdødes fædrene og mødrene slægt (Urne, Lin-

Fig. 75. Kiste nr. 2, o. 1703, for Kirsten Kruse (†1703) (s. 1887). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Coffin no. 2, c. 1703,
of Kirsten Kruse (†1703).
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Fig. 76. Kisteplade nr. 2 for Kirsten Kruse (†1703).
Detalje af kiste nr. 2 (s. 1887). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Coffin plate no. 2 for Kirsten Kruse (†1703).
Detail of coffin no. 2.

denov, Grubbe og Rantzau), indrammet af palmeblade og flankeret af draperier med englebørn og
kvaster. Kortsiderne har mod syd spejlmonogram
med afdødes initialer: »KVS« i en krans af palmegrene; svævende småengle med akantusranker
holder en krone over det. Mod nord er en fremstilling af Tiden, vist som en langskægget, vinget
mand med en le i hænderne, hvilende på en kiste.
Kisten er sortmalet, beslagene på dens sider sølvmalede. 1893 stod den velbevarede kiste som nr. 3
fra øst i den bageste række. Den er nu placeret i
bageste række som den anden fra øst ud for epitafiets portrætstatue af Knud Urne.
4) ( Jf. fig. 77), o. 1720. Anna Beatha (Beate)
Walckendorph (Valkendorf) til Fårevejle, *16.
febr. 1662 på Klingstrup, datter af Henning Wal-

chendorph (Valkendorf) til Klingstrup og Kiesten Krvse (Kirsten Kruse), g.m. etatsråd Erich
Scheel (Erik Skeel) til Arreskov, †9. juni 1720 på
Arreskov, 58 år, tre måneder og tre uger gammel.
Kisten, der måler 197×83 cm og er 64 cm høj,
svarer stort set til kiste nr. 3. Den skjoldformede
kisteplade (fig. 79), 51×46 cm, med indskrift med
fordybede, kursiverede versaler har svaret til pladen på nr. 3, men mangler den nederste del af
rammen.Våbenskjoldene på lågets langsider omfatter Valkendorf (mod øst) og Kruse (mod vest),
mens det sammensatte våbenskjold på selve kistens langsider er for Valkendorf, Kruse, Barnekow123 og Bülow. Spejlmonogrammet på kortsiden mod syd rummer afdødes initialer »ABW«
(fig. 80). 1893 var kisten, der stod som den midterste i den bageste række, i stykker, læderet ødelagt og kistepladen og andre beslagdele faldet
af.117 1910 blev kisten genanbragt på samme sted
ud for portrætbusten af afdøde.
5) ( Jf. fig. 77), o. 1729. Erich Scheel (Erik
Skeel) til Arreskov, Fårevejle, Bjørnemose og
Thurø, etatsråd, *22. jan. 1670 på Broholm, søn
af Jørgen Scheel (Skeel) til Broholm, Arreskov og
Vindum Overgård, etats- og kancelliråd, og Lisabeth (Lisbeth) Bille, †4. jan. 1729 på Arreskov,
»udi hans alders 59 aar«.
Kisten, der svarer til nr. 3-4, måler 215×83 cm
og er 71 cm høj. Oven på kisten ligger afdødes
kårde (klingen er knækket). Kisten og dens ornamenter svarer stort set til kiste nr. 3-4. Midt på
lågfladen ligger en oval, hvælvet kisteplade (fig.
81), 36×26 cm, med indskrift med fordybede,
kursiverede versaler; pladen har rifling langs kanten og en kvast forneden. På lågets og selve kistens
langsider er sammensatte våbenskjolde for afdødes
fædrene og mødrene slægt (Skeel,124 Bille, Lunge
og Rosenkrantz (fig. 82). Kortsidens spejlmonogram er stærkt ødelagt, men må have indeholdt
initialerne »ES« for Erik Skeel. 1893 stod kisten,
der manglede navneplade, mange beslagdele og
en del trælister, som nr. 3 fra vest i den bageste
række.121 Den står nu som nr. 2 fra vest i bageste
række foran epitafiets portrætfigur af afdøde.
6) (Fig. 83), o. 1753. Sophiæ (Sophie) von Holsten, *15. maj 1705 på Gelskov, datter af major
Wulff (Wulf) Sivart (Sivert) von Holsten til Gel-
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skov og Ide Scheel (Skeel) til Arreskov, Gelskov,
Nybøllegård og Bjørnemose, g.m. oberstløjtnant
Erik Christian Sehested til Bjørnemose i 18 år,
†26. april 1753 på Bjørnemose.
Den barokprofilerede sarkofag er udført af
sortmalet sandsten. Den måler ca. 220×103 cm
og er 80 cm høj. På lågpladen, der måler 175×61
cm, er indskrift med fordybede versaler, og for
enderne er rocaillekartoucher i relief, hugget i et
med låget, den øvre med et tomt felt, den nedre
med våbenskjold for von Holsten. Selve kisten
har på alle fire sider svejfede felter med prikhugget bund, for enderne med en nedhængende
kvast midt for. 1893 stod kisten som nr. 2 fra vest
i forreste række.121 1910 opstillet som den vestligste i bageste række, tæt op mod vestvæggen.
7) (Fig. 84), o. 1757. Eric (Erik) Christian Sehestedt (Sehested), * , fordum herre til Bjørnemose, †25. nov. 1757 på Bjørnemose som enkemand.
Barokprofileret sarkofag af sandsten, sortmalet
med sparsom, hvid marmorering og hvidmalede
ornamenter, ca. 250×132 cm, 90 cm høj. På det
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flade låg ligger et skriftark med oprullede ender,
ca. 50×40 cm, hvorpå indskrift med fordybet antikva, udfyldt med sort. Efter personalia et vers:
»Min Christus var mit liv, den Stund ieg var i live
min legemlige døed maae derfor baade blive
min Siæl er gaaet hen til Himlens fryd og roe
mit legem kommer og til Sam(m) Sted at boe«.

Selve kisten har på den vestvendte langside en
stor rocaillekartouche i relief, dannet af blomster
og blade, med våbenskjold for Sehested, og på
den nordvendte kortside en tilsvarende kartouche
med våbenskjold for Ramel. Kortsiden mod øst
er uden kartouche. 1893 var kisten ‘fuldstændig
sprængt’ og faldet fra hinanden i alle samlinger;
den stod som den vestligste i forreste række.121
1910 opstillet som den østligste i bageste række,
tæt op mod østvæggen. Oven på den ligger fem
løse kisteplader (jf. ndf.) fra †kister.
Fem †kister blev 1910 udtaget af kapellet og
nedsat under gulvet i nordre korsarm: 1) 1717.
Lisbet Sophie Banner (jfr. kisteplade nr. 1). Barokprofileret kiste af træ betrukket med læder. 1893

Fig. 77. Kiste nr. 3-5, o. 1705-29, for Knud Urne Sivertsen (†1705), Anna Beate Valkendorf (†1720) og Erik Skeel
(†1729) (s. 1888). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Coffins no. 3-5, c. 1705-29, of Knud Urne Sivertsen (†1705), Anna
Beate Valkendorf (†1720) and Erik Skeel (†1729).
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beslag med et Holstenvåben i tilsvarende indramning, flankeret af svævende småengle med palmegrene.127 Oven på kisten lå et krucifiks af bly.117
3) 1749. Ide Skeel (jf. kisteplade nr. 3). Kiste
af træ med skrå sider og profileret låg, betrukket
med læder. 1893 var læderet pjaltet, og kistepladen samt en del beslagdele manglede. Oven på
kisten var Skeelslægtens våbenskjold fastgjort;128
endvidere fandtes løse våbenskjolde for von Holsten og Rathlou samt et spejlmonogram med afdødes initialer: »IS«.129 På kistens sider var sam-

Fig. 78. Kisteplade nr. 3 for Knud Urne Sivertsen
(†1705). Detalje af kiste nr. 3 (s. 1888). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Coffin plate no. 3 for Knud Urne
Sivertsen (†1705). Detail of coffin no. 3.

var læderet i stykker, og kistepladen og flere beslag
manglede. Kisten stod som den vestligste i den bageste række. Mellem kisten og væggen lå et sammensat våbenskjold med Urne, Banner, Schult125
og Rodsteen, som formentlig har prydet kisten.117
2) 1718. Wulf Sivert von Holsten (jf. kisteplade
nr. 2). Kiste af træ med skrånende sider og låg,
betrukket med læder. 1893 var kisten, der stod
som nr. 2 fra øst i den bageste række, i dårlig stand,
læderet var i stykker, og flere beslagdele manglede.
På siderne var to skjolde med sammenstillede våben, det ene for Rathlou, Sehested, Rumohr og
Ahlefeldt, det andet for Holsten, Halle, Hoenen
og Lange, indrammet af sammenbundne palmegrene under en krone.126 Endvidere fandtes et

Fig. 79. Kisteplade nr. 4 for Anna Beate Valkendorf
(†1720). Detalje af kiste nr. 4 (s. 1890). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Coffin plate no. 4 for Anna Beate Valkendorf (†1720). Detail of coffin no. 4.
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Fig. 81. Kisteplade nr. 5 for Erik Skeel (†1729). Detalje
af kiste nr. 5 (s. 1890). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Coffin plate no. 5 for Erik Skeel (†1729). Detail of coffin
no. 5.

mensatte våbenskjolde for Skeel, Lunge, Bille og
Rosenkrantz, svarende til kiste nr. 5 ovf. Kisten
stod som den østligste i forreste række.
4) 1803. Elisabeth Juel Ahlefeldt-Laurvig (jf.
kisteplade nr. 4). Barokprofileret kiste af egetræ
med stærkt ophøjet låg. 1893 stod kisten, der er
beskrevet som ‘velbevaret og hel’, som nr. 2 fra øst
i den forreste række.121
5) 1804. Edel Dyre von Løwenhielm (jf. kisteplade nr. 5), svarende til nr. 4. 1893 stod kisten,
der var ‘velbevaret og hel’, som nr. 3 fra øst i den
forreste række.121
Løse kisteplader, monteret på træplader beklædt
med sort pap og henlagt på sarkofag nr. 7 (jf. fig.
71).
1) (Fig. 85), 1717, over jomfru Elisabet Sophia
(Lisbet Sophie) Banner, Tim Banner og Helvig
Lisbeht (Elisabeth) Vrnis (Urnes) datter, *5. juli

Fig. 80. Spejlmonogram for Anna Beate Valkendorf (†1720). Detalje af kiste nr. 4 (s. 1890). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Back-to-back monogram for Anna Beate Valkendorf (†1720). Detail of
coffin no. 4.
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Fig. 83. Kiste nr. 6, o. 1753, for Sophie von Holsten (†1753) (s. 1890). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Coffin no. 6,
c. 1753, of Sophie von Holsten (†1753).
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Fig. 82. Kistebeslag med våbenskjolde. Detalje af kiste
nr. 5 (s. 1890). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Coffin
mountings with coats of arms. Detail of coffin no. 5.

1699 på Tøjstrup, †12. dec. 1717 på Arreskov, 18
år, fem måneder og syv dage gammel.
Ottekantet kisteplade af messingblik, 30×28
cm, med indskrift med fordybede, kursiverede
versaler. Efter personalia et vers, svarende til verset
på kiste nr. 2.
2) (Fig. 86), 1718, over Wulff (Wulf) Sievert (Sivert) von Holsten, herre til Gelskov, major ved infanteriet, *23. nov. 1672 på sin fars gård Gelskov,
søn af justitsråd og amtmand til Tønder, Åbenrå
og Løgumkloster, herre til Gelskov og Langesø,
Adolph Hanss (Hans) von Holsten og Ide Rathlou, g.m. Ide Scheel (Skeel) 1701, †29. juli 1718 på
Gelskov.
Skjoldformet plade af messingblik, 27×31 cm,
med indskrift med fordybet kursiv, kantet af tovsnoning, der er oprullet i spiraler forneden.
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3) (Fig. 87), 1749. »Her under hviler, hvad ey
allerrede hviler i Abrahams Skiød af«: Ide Scheel
(Skeel), frue til Arreskov, Gelskov, Nybøllegård
og Bjørnemose, *10. nov. 1676 på sin fars gård
Broholm, datter af etats- og kancelliråd Jørgen
Scheel (Skeel) til Broholm, Arreskov og Vindum
Overgård og Elisabet (Lisbeth) Bille. Hun var
g.m. major Wolf Sigvart von Haalsten (Wulf Sivert von Holsten) i 17 år, fik med ham fire sønner og seks døtre og levede efter hans død som
enke, †26. marts 1749 på Bjørnemosegård.
Skjoldformet plade af messingblik, 25×30,5
cm, svarende til nr. 2. Metallet er gennembrudt i
nederste højre hjørne.
4) (Fig. 88), 1803, over »Grevinde Ahlefeldt
Laurvig« (Elisabeth Juel Ahlefeldt-Laurvig), *4.
maj 1742 på Lundsgård, datter af kammerherre
Jens Juel og Ide (Ida) Birgitte von Holst (Holsten), dekoreret med ordenen l’Union Parfaite,
ejer af Lundsgård og Bjørnemose, enke efter
Christian Ahlefeldt Laurvig (Ahlefeldt-Laurvig),

Fig. 84. Kiste nr. 7, o. 1757, for Erik Christian Sehested (†1757) (s. 1891). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Coffin
no. 7, c. 1757, of Erik Christian Sehested (†1757).
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Fig. 85-89. Løse kisteplader. 85. Nr. 1, 1717, for jomfru Lisbet Sophie Banner (†1717) (s. 1893). 86. Nr. 2, 1718,
for Wulf Sivert von Holsten (†1718) (s. 1895). 87. Nr. 3, 1749, for Ide Skeel (†1749) (s. 1895). 88. Nr. 4, 1803, for
Elisabeth Juel Ahlefeldt Laurvig (†1803) (s. 1895). 89. Nr. 5, 1804, for Edel Dyre von Løwenhielm (†1804) (s. 1897).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Loose coffin plates. 85. No. 1, for miss Lisbet Sophie Banner (†1717). 86. No. 2, for Wulf
Sivert von Holsten (†1718). 87. No. 3, 1749, for Ide Skeel (†1749). 88. No. 4, 1803, for Elisabeth Juel Ahlefeldt Laurvig
(†1803). 89. No. 5, 1804, for Edel Dyre von Løwenhielm (†1804).

greve til Laurvig, Langeland og Rixingen, kammerherre, ridder af Dannebrog, generalmajor af
kavaleriet, med hvem hun fik 15 børn, hvoraf de
otte endnu levede, †23. jan. 1803.

Oval plade af metal, 43×28 cm, med indskrift
med fordybet kursiv, indrammet af spinkle grene
med fligede blade, der er bundet med en sløjfe
foroven.
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5) (Fig. 89), 1804. »Til den(n)e snævre Bolig
overlades det som kan visne af« Edel Dyre v(on)
Løvenhielm (Løwenhielm), *7. nov. 1774, datter
af major Hans Brochenhus (Brockenhuus) v(on)
Løvenhielm (Løwenhielm) til Vejrupgård og Ide
(Ida) Sophie v(on) Bülov (Bülow), g.m. greve
Wilh(elm) (Vilhelm) Carl Ferd(inand) v(on) Ahlefeldt Laurvig (Ahlefeldt-Laurvig), domherre
til Lübeck og herre til Bjørnemose, †22. marts
1804 som »et Offer for sit Moderkald«, efterladende sig fire sønner og en datter, »der tillige
med deres dybt nedbøyede Fader vemodig beklager det altfor tidlige Savn af en øm, kierlig og
omhygelig Moder, en sielden huslig forstandig
og trofast Ægtefælle, der fandt sin eneste Glæde i
at kun(n)e virke til Held, Nytte og Gavn for sin
Mand og sine Børn«.
Oval plade af metal, 38×23,5 cm, med indskrift
med fordybet kursiv, svarende til nr. 4, dog er kun
stumper af grenene bevaret.
†Kisteplade, o. 1720. (Christian) Adolf von Holsten, major, *16. jan. 1702 mellem klokken syv
og otte om morgenen på Gelskov, søn af (Wulf)
Sivart (Sivert) von Holsten til Gelskov og Ide
Scheel (Skeel) til Gelskov, Arreskov, Nybøllegård
og Bjørnemosegård, †15. sept. 1720 på Langesø,
18 år, ni måneder og 15 dage gammel.130
†Murede begravelser. 1) En åben, muret begravelse i nordre korsarm. 1707 indsattes ‘et balsameret
lig, stand og køn uvist’.107 1819 nævnes, at der
‘vel’ fandtes to-tre kister i begravelsen, samt at der
ikke var nedsat nogen der i de seneste 25 år.49 Begravelsen blev formentlig opfyldt i 1830’erne.44
Begravede: Kaptajn Claus Rønnow til Holmdrupgård
†1674, 53 år gammel;131 formentlig hans datter, Magdalene Helvig, begr. 10. juni 1690.132

2) If. Danske Atlas fandtes en åben, muret begravelse lige inden for kirkedøren, dvs. ved †våbenhuset.133
Begravede: Hans Kellinghuusen til Vejstrupgård og Tiselholt med hustru og en datter, †1732, 12 år gammel.133

*Lyse- eller mindeskjold (fig. 90), 1850, over Franz
Peter Hansen, underkorporal i 3. forstærkningsbataljon, såret i slaget ved Isted 25. juli 1850,
†august samme år. Af jernblik, 60×43 cm, skjold-
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Fig. 90. *Lyse- eller mindeskjold, 1850, over underkorporal Franz Peter Hansen (†1850) (s. 1897). I Svendborg og Omegns Museum. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – *Candle or memorial shield, 1850, in memory of
Lance Corporal Franz Peter Hansen (†1850).

formet med knop foroven og et snoet bånd langs
kanten. Rødmalet med hvidt kors hvorpå indskrift med sort skriveskrift. Skjoldet, der oprindeligt var monteret på alterlyset, findes i Svendborg og Omegns Museum (SOM inv.nr. 22.659).
Et tilsvarende *lyseskjold, ligeledes for en falden
i Treårskrigen, hang oprindeligt i Svendborg Vor
Frue Kirke (s. 378).
Kirkegårdsmonument, (jf. fig. 9), o. 1879, over
Carl Emil Suhr, *15. okt. 1795, sognepræst i 55
år, †15. juni 1879, og hustru Mette Suhr, f. Kirketerp, *23. febr. 1805, †26. dec. 1881.
Brudt søjle af hvidt marmor på tilsvarende,
profileret postament, 184×53 cm. Indskrift med
fordybede versaler, udfyldt med sort, på søjlens
forside; på postamentet et skriftsted (Ordsp. 4).
Opstillet ved kirkens sydside.
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Tved Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur
samt forkortelser anvendt i Svendborg Amt i almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger til Danmarks
Kirker, Kbh. 1933- , er angivet som DK, efterfulgt af
betegnelsen på det pågældende amt; referencer inden
for Svendborg Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv:
Indberetninger om kirkeejere og patronatsret 16951786. – Synsforretninger over kirker med uddrag af
regnskab 1631-35. – Synsforretninger over kirker
1718-35 (Bispeark. Syn over kirker). – Indberetninger
om kirker og kirkegårde 1812-43 (Bispeark. Indb. om
kirker og kirkegårde). – Synsforretninger over kirker
og præstegårde 1872-98 (Bispeark. Syn over kirker og
præstegårde). – Sunds Herreds breve 1541-1805, 18051968 (Bispeark. Sunds Hrds. breve). – Sunds og Sallinge
herreder 1853-67. Sunds Herreds provstiarkiv: Register
over kirkernes indkomster 1576 (Provstiark. Reg. over
kirkenes indk.). – Kirkeregnskaber 1645-75. – Justitsprotokol m.m. 1690-1824 (heri kirkesyn 1760-1824)
(Provstiark. Justitsprot. m.m.). – Breve fra biskop, amtmand, stiftsøvrighed og forskellige 1727-1812. – Forskelligt 1851-75 (Provstiark. Forsk.). – Synsprotokol for
kirker 1935-81 (Provstiark. Synsprot.). Svendborg Amtsprovsti: Synsprotokol for Sunds og Sallinge herreder
1824-39 (Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.). Tved Sogn:
Diverse breve og dokumenter 1751-1944 (Sogneark.
Div. breve og dok.). – Diverse 1838-1969 (Sogneark.
Div.). – Kirkeejernes forhandlingsprotokol 1861-1929
(Sogneark. Forhandlingsprot.). – Sager vedr. Tved Kirke
1889-1980 (Sogneark. Sager). Den kgl. bygningsinspektør:
Bilag vedr. kirker på Fyn nr. 50 (Den kgl. bygningsinspektør. Bilag vedr. kirker).
Tved Lokalhistoriske Arkiv. A56. Tved Kirke.
Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Kirkens arkiv.
Synsprot.).
Det Kongelige Bibliotek (KB). Kallske samling. 377. 4º.
Kopi af beskrivelse over kirkerne og herregårdene i
Fyn og i Langeland, af sognepræsterne til Thuras brug
forfattet 1755 (Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over
kirkerne 1755).
Nationalmuseet (NM). Notebøger mv. Søren Abildgaard II, 46 f. (1762). – N. L. Høyen VIII, 11 (1830).
– Henry Petersen III, 83 (1893) og XXXII, 35 (uden
år). Indberetninger. Vilhelm Petersen 1893 (bygning,
inventar, gravminder). – Sognepræst Johannes Hansen
1894 (gravkapel). – Jørgen Olrik 1903 og 1912 (gravkapel). – C. M. Smidt 1912 (inventar, gravkapel). – A.
V. Engell 1924 (præstegård). – Egmont Lind 1952
(kalkmalerier). – Mogens Larsen 1962 (inventar). –
Egmont Lind 1963 (kalkmalerier). – Mogens Larsen

1973 (orgelfacade). – Jens Johansen 1981 (orgelfacade
og orgelpulpitur). – Jens Johansen 1982 (korgitter). –
Mogens Larsen 1983 (kalkmalerier). – Jens Johansen
1984 (prædikestol). – Jens Johansen 1986 (altertavle).
– Jens Johansen 1992 (tekstiler og salmenumre). – Jens
Johansen 2004 (stolestader).
Tegninger og opmålinger. Nationalmuseet (NM).
L. Mindedal 1963 (opmåling af kirken med plan og
længdesnit). – A. B. Nielsen 1987 (plan af kirkegården).
Litteratur. P. Frederiksen, Det adelige Gravkapel i Tved
Kirke, Svendborg 1910 (Frederiksen 1910).
Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen,
kirkens omgivelser og bygning ved Pia K. Lindholt,
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Rikke Ilsted
Kristiansen, heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt.
Arkivalielæsning ved Marie Louise Blyme, Rasmus
Christensen, Bjørn Westerbeek Dahl, Kathrine Faust
Larsen og Andreas Broby Åberg-Jensen m.fl. Oversættelser til engelsk ved James Manley. Korrektur ved
Anne Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet juni 2018.

Fig. 91. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. I RAO. – Sketch of the church in
Bishop Jacob Madsen’s book of visitations, 1588-1604.
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26
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Fig. 92. Våbenskjolde for Brahe og Hardenberg samt
handelsmærke »SR«. Detalje af dåbsfad (s. 1861). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Arms of the Brahes and
Hardenbergs and merchant’s mark “SR”. Detail of baptismal dish.
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TVED CHURCH

Building. The Romanesque church consisted of
a nave with a narrower †chancel, of which the
gable of the chancel and the long walls of the
nave are preserved (fig. 7). It was built in raw
fieldstone with travertine details, such as a recess
decoration on the south side of the nave (fig. 9).
The north door and the round-arched windows
are preserved. By the †south door there is a
Romanesque ashlar with a carved face (fig. 11).
In the Late Middle Ages the †chancel was rebuilt
as a nave-chancel of raw and split fieldstone. In
the east the chancel has a large, segmentally
arched window, now bricked up (fig. 18), while
two possible original windows disappeared with
the installation of the pointed-arched windows
in the first bay. The pediment is decorated with a
sawtooth course and three round-arched vertical
recesses.
From the same time comes a tower in the west
whose walls are in fieldstone and medieval brick
in monk bond (fig. 12). A projecting stairwell
on the south side of the tower is also in brick
in irregular monk bond. Access to the tower is
by a segmentally arched door to the west from
1871, while the tower interior and the nave are
connected by a wide, slightly lopsided, pointedarched arcade. The tower presumably originally
had a flat †wooden ceiling, which was however
quickly replaced with an octagonal ribbed vault.
A door in the middle floor once functioned as
a pulley hatch (fig. 14), so that the floor could
function as a tithe barn. At almost the same time
as the tower, the nave-chancel and the nave were
vaulted over with octagonal rib vaulting.
Off the second bay of the nave two transepts
were built in fieldstone and medieval brick.
The south transept had a †window in a high
segmentally arched tympanum on the south
gable. Both transepts are connected to the nave
by a pointed-arched arcade and both have
cross vaults. The south transept is furnished as a
sepulchral chapel, while the north one is used as
a vestry/sacristy.

A probably Late Medieval †porch stood on the
south side of the church outside the Romanesque
south door (fig. 19). When the porch function
was transferred to the tower in 1873, the †porch
was demolished after an unsuccessful restoration.
Over the past 150 years the church has been
refurbished several times, when among other
things new windows were installed throughout
the church and the roofing, which is primarily
in pine, was taken down and set up again. The
church is covered with red pantiles, but earlier
had lead over part of the chancel.
Furnishings. The oldest item of furnishing is the
Romanesque font (fig. 37), which along with the
two fonts in Skårup (p. 1789) belongs to a small,
local group. The Communion table is probably
Medieval too. The baptismal dish (fig. 38) is
Nuremberg work from the 1500s, while the altar
candlesticks (fig. 35) presumably come from the
1600s.The Communion set (fig. 32) was donated
in 1660 by Margrethe Blome, the widow of the
church owner Henning Valkendorf in the latter’s
third marriage.
The altarpiece, in Baroque style with five
paintings with subjects from the Passion (figs. 2531), was donated in 1703 by the church owner
Knud Urne and his wife Anna Beate Valkendorf,
while the pulpit from 1707 with paintings of the
Evangelists (figs. 47-54) was probably paid for by
the latter after the death of her husband. Both
items are decorated and signed by the Odense
painter Christian Philip Zachariassen Getreuer
(c. 1657-1725) (figs. 27 and 93). A (†)rood screen
(figs. 39-46) was probably set up around 1718-20
by Anna BeateValkendorf and her second husband,
Erik Skeel. The screen is decorated with paintings
in many colours showing Jesus and the Five Wise
Virgins, and has painted figures of the Virtues,
executed in grisaille. In its present position (since
the second quarter of the 1800s) at the opening of
the north transept, it is probably composed of parts
from at least two different items of furnishing, a
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chancel screen and perhaps the (†)family gallery
from the west wall, which the married couple by
all indications also set up, and which since 1793
has served as the organ loft (cf. fig. 58).
The pews (figs. 24 and 57) have ends and to
some extent side doors from the beginning of the
1700s. The wafer box (fig. 33) was made around
1710 by the goldsmith Claus Hansen Haugaard,
Svendborg. Five chairs and an armchair for the
parson (fig. 55) are from c. 1750, and an ironbound chest (fig. 56) and a chandelier (fig. 61)
must have been added in that century, as well as
a (†)parish meeting board (fig. 60). One of the
bells (fig. 63) was cast in 1786 by Johan Gotlieb
Ritzmann, Copenhagen, funded by the church
owner Christian Ahlefeldt-Laurvig and his wife
Elisabeth Juel.The organ casing (fig. 58), with the
date 1796, comes from the church’s first †organ,
which was donated by the latter couple in 1793
and expanded at their expense three years later.
The oldest hymn boards (fig. 59) were procured
in the first half of the 1800s.The altar rail (cf. figs.
23-24) is probably from the second quarter of the
1800s, the church ship (fig. 62) was donated in
1869 by the incumbent Carl Emil Suhr, and the
church’s second bell (fig. 64) was cast in 1871 by
M. P. Allerup in Odense. A velvet-bound Bible
(fig. 36) from 1872 was donated to the church
in 1971. An altar jug (fig. 34) was donated by the
church owners in 1928 in connection with the

transition to freehold. The organ from 1981 was
built by Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri,
Bagsværd.
Colour scheme. Most of the furnishings are in
uncovered and renovated paintwork from the
1700s in brown and reddish-brown shades, with
some greyish-white marbling and with white, red,
green and gilded details. In 2005 the pews were
painted in yellow ochre, corresponding to the
original paintwork from the 1700s. In 1871-72
and again in 1912 imitation oak paint was used.
Sepulchral monuments. Two Romanesque tombstones are built into the west wall of the tower
(fig. 65) and set up against the north wall of the
nave (fig. 66). Around 1707-20 the south transept
was furnished as a sepulchral chapel for Anna
Beate Valkendorf (†1720) and her two husbands,
Knud Urne of Juulskov (†1705) and Erik Skeel of
Arreskov (†1729).The arcade towards the church
interior is closed with a wrought-iron grating
(figs. 67-69), while a large sepulchral tablet of
wood (figs. 70-72), executed as a repetition of
the tablet in the Ahlefeldt chapel in Odense
Cathedral (DK Odense 847ff), is set up against the
east wall. The chapel has later been used by the
successive owners of the manor of Bjørnemose
and today contains seven coffins and sarcophagi
(formerly 12) (figs. 73-84) as well as five loose
coffin plates (figs. 85-89).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church in the landscape seen from the
south west.
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Historisk indledning. Kirken (»ecclesiæ Eknæs«) er tidligst nævnt 1374, da ærkebiskoppen og seks biskopper
udstedte et afladsbrev.1 Afladsbreve udstedtes ligeledes
13752 og 1419.3
1524-26 bidrog kirken til landehjælpen med 18
mark. Beløbet svarede til Skårup Kirkes bidrag, men
var en tredjedel større end bidragene fra Tved og Øster
Skerninge (jf. s. 1743, 1831 og 1963). Ifølge Danske
Atlas havde kirken navn efter de hellige tre konger,
hvilket udledtes af påskriften på kirkens middelalderlige alterkalk (s. 1930) (værnehelgen(?)).4
1529 blev patronatsretten tilskødet Eiler Rønnow til
Hvidkilde, der var sognets hovedgård.5 Kirken fulgte

herefter Hvidkilde, der 1781 samledes med Nielstrup og Lindskov (Lehnskov) i baroniet Lehn. Der
er talrige vidnesbyrd om kirkens nære tilknytning til
Hvidkilde og de skiftende ejere samt disses efterkommere, både for bygningen (†glasmalerier), inventaret
(altertavle, sygesæt, alterstager, †messehagel, prædikestol, †herskabsstole, †herskabspulpitur og †klokke)
og gravminderne (mindekranse, gravsten, †muret
begravelse). Særligt markerede sig Eiler Rønnow (o.
1500-65), ægteparrene Marqvard Bille (1568-1631)
og Susanne Brockenhuus (1575-1606) samt Erik Hardenberg (1534-1604) og Anne Rønnow (1541-1609)
og desuden sidstnævnte pars datter, Anne Hardenberg
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Fig. 2. Kirken set fra nordvest. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1950. I KB. – The church seen from the north west.
(1566/67-1625). Nævnes må også Johan Lehn (170560) og, i nyere tid, Otto Rosenørn-Lehn (1821-92),
der forestod den gennemgribende restaurering i
1860’erne (s. 1916 og 1923). 1927 overgik kirken, der
var godsets ‘hovedkirke’, til selveje.6
Anneksforhold. 1541 var kirken anneks til Vor Frue
Kirke i Svendborg.7 1554 synes kirken at have været
anneks til Ollerup.8
Præste- og sogneforhold m.m. Til forskel fra de fleste
andre kirker i herredet modtog kirken o. 1576 ikke
noget eksemplar af Hans Thomesens salmebog, eftersom patronatsretten tilhørte ‘herrefolk’ (jf. ovf. og
s. 1787, 1860 og 1983).9 1589 noterede biskop Jacob
Madsen, at ejerne af Hvidkilde undertiden søgte Egense
Kirke, undertiden Sørup (s. 451).10 Pinsedag 1593 var
præsten, Claus Nielsen Bang, angiveligt så fuld, at han
faldt i søvn på prædikestolen.11 1639 blev også præsten
Jens Sørensen Bjerg beskyldt for drukkenskab.12
Fund. En *signetring af messing, på hvis plade er
indgraveret et skjold med et bomærke hvorover initialerne »HM«, blev 1850 fundet på kirkegården 3 alen
under jorden. I Nationalmuseet (NM inv.nr. 11129).

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af M. Rasmussen
1805. Tegnet af Freerk Oldenburger 2017. – Cadastral
map.
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Kirken ligger på en bakketop østligst i landsbyen.
Bakken falder brat mod nord, syd og vest, mens
den kun har et let fald mod øst (fig. 1 og 4). Kirken er placeret i den vestligste del af den rektangulære kirkegård, som har fået sin form efter
at være blevet udvidet tre gange, siden de første
matrikelkort blev opmålt 1805 (fig. 3): 1885 mod
nordøst,6 1912 mod nord til Hellegårdsvej13 og
mellem 1950 og 1962 mod nordøst.14
Hegn. En stensætning af kamp støtter kirkebakken mod nord, syd og vest, mens der mod øst er
et fritstående stendige med kampesten på begge
sider. 1947 og 1953 blev den sydlige stensætning
repareret.15 2012-13 blev den nordvestlige del af
stensætningen renoveret.16
†Hegn. 1589 havde kirkegården en stensætning
af kampesten, hvor stenene flere steder var faldet
ud.10 1827 var ‘ringmuren’ forfalden, så kreaturer
kunne gå ind på kirkegården.17
Indgange. Kirkegården har fire indgange; hhv.
én mod øst, to mod nord og én mod nordvest.
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Midt for kirkegårdens nordre langside er hovedindgangen med en køreport og to ganglåger
med sortmalede smedejernslåger på granitpiller. I
det nordøstre hjørne er en køreport i tilsvarende
materialer, mens en lignende ganglåge i det østlige dige leder ud til kirkens parkeringsplads.18
En trappe af chaussésten og tilhugget granit i det
nordvestlige hjørne leder fra den chausséstenbelagte plads foran tårnet ned til en mindre parkeringsplads vest for kirkegården. 1962 burde trappen forbedres.15
†Indgange. 1852 var kirkegårdsporten faldefærdig og skulle fornys.19 1861 og 1926 var de to
indgange mod nord lukket med stenpæle med
trælåger.6 1950 havde den vestlige trappe en tilsvarende ganglåge mod nord (fig. 2).
Bygninger på kirkegården. I kirkegårdens sydøstlige hjørne er en graverbygning opført o. 1990;20
teglstensbygningen er hvidmalet med sadeltag af
røde vingetegl. Mod øst har den en hvidmalet
tilbygning af træ opført 2016. Øst herfor ligger et

Fig. 4. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church in the landscape seen from the
north east.
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sortmalet, træbygget materielhus samt en materialplads.
†Bygninger på og omkring kirkegården. En †lade,
formentlig kirkens tiendelade, blev 1589 omtalt
som ‘god’ af biskop Jacob Madsen; 1858 stod resterne af den endnu på den nordlige del af kirkegården.21 Et †nødtørftshus stod 1918 i kirkegårdens nordvestlige hjørne,6 mens et formentlig
senere opført nødtørftshus i det sydøstlige hjørne
omtales 1926 (jf. fig. 2).6
Beplantning. Syd og vest for kirken står en række høje asketræer suppleret med to enkeltstående
mod syd. Det er resterne af en beplantning med
træer fra 1851, der omkransede hele kirkegården
(jf. ndf.).
†Beplantning. Da biskop Jacob Madsen besøgte
kirken 1589, groede der vilde løg på kirkegården.22 1811 blev kirkegården forskønnet, og der
blev lagt gange og plantet træer. Indtil 1822 var
den godt vedligeholdt. Herefter blev den misligholdt, så der 1830 ingen træer var tilbage.23 1851
blev den istandsat. De høje asketræer, som endnu
stod på kirkegården 1950 (fig. 2), blev formentlig plantet på dette tidspunkt.19 I forbindelse med
omsætning af det nordlige dige 2012-13 blev
flere af de gamle træer fældet pga. sygdom.20

BYGNING
Kirken består af et romansk skib, hvortil der formentlig
har hørt et smallere †kor. Det blev i senmiddelalderen
erstattet af et langhuskor, mens et tårn blev opført for
vestenden, og kirken blev overhvælvet. Efter middelalderen blev tårnet forhøjet og et moderne våbenhus
tilføjet på nordsiden; det er nu indrettet som kapel og
redskabsrum. 1861-62 gennemgik kirken en omfattende restaurering, hvorunder langhusets iøjnefaldende sprængbuer blev tilføjet. Kirken er orienteret
kraftigt mod nord.

Den romanske kirke har et knap 15 m langt skib
(fig. 5), hvortil formentlig sluttede sig et smallere
†kor mod øst; der er ingen spor efter sidstnævnte.
Materiale og teknik. Skibet er opført af rå og kløvet kamp uden sokkel på et fundament af kampesten. Vinduerne er muret i røde teglsten i munkestensformat. De kraftige kalklag gør, at det ikke
er muligt at skelne murteknikker og den præcise
materialesammensætning.
Døre. I det nuværende femte fag fra øst var en
syd- og norddør over for hinanden. De er begge
tilmurede; den sydlige med røde teglsten i munkeformat lagt i krydsskifte (fig. 77). Syddøren var
formentlig allerede blændet inden et nyt vindue
blev indsat ved restaureringen 1861-62 (s. 1917).

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Målt af Havsteen-Mikkelsens Tegnestue 2012, suppleret af Pia K.
Lindholt og tegnet af Thomas Bertelsen 2018. Signaturforklaring s. 9.– Ground plan. Key on p. 17.
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Fig. 6. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the north.

Den måler ca. 240×157 cm og er kun synlig på
kirkens yderside, hvor dens rundbuede stik og
vanger er streget op. Norddøren, som blev blændet ved restaureringen 1861-62 (jf. s. 1917), er
usynlig i bagmuren og kraftigt ombygget i facaden, hvor den øvre del benyttes som et skab i det
yngre våbenhus.
Vinduer. I skibet er tre blændede romanske,
rundbuede vinduer, som er synlige i facaden. På
sydsiden er et vindue lige øst for den vestligste
sprængbue (fig. 7); det måler ca. 130×75 cm og
har et kilestensstik af røde munkesten. På nordsiden er to tilsvarende vinduer; ét bag den vestligste stræbepille og ét over for det sydlige vindue
(fig. 75), hvis østre del er ødelagt af et af de ni
Fig. 7. Udsnit af skibets sydfacade, 4. fag, set fra syd.
Fra øst mod vest: tilmuret, senmiddelalderligt vindue
(s. 1911), vindue fra 1861-62 og tilmuret romansk
vindue (s. 1909). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The
south facade of the nave, 4th bay, seen from the south. From
east to west: bricked-up Late Medieval window, window from
1861-62 and bricked-up Romanesque window.

spidsbuede vinduer fra 1861-62 (jf. s. 1917). Et
fjerde †vindue mod syd er formentlig forsvundet, da et senmiddelalderligt, stort og rundbuet
†vindue blev gennembrudt samme sted (s. 1911).
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Fig. 8. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the south east.

Taggavl. Det romanske skibs vestre gavltrekant
af kampesten ses fra tårnets mellemstokværk og
er let nedskåret, indkapslet i tårnets østmur.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen blev det romanske kor revet ned,
og et langhuskor på to og et halvt fag blev opført

i forlængelse af det romanske skib. Kirken blev
derved til et langhus, hvor koret i dag udgør det
østligste fag.24 Udvidelsen er opført af rå kamp
og røde teglsten i munkestensformat. I første fag
i sydfacaden er indmuret tre tilhugne romanske
granitsten, hvoraf én er en gravsten med kors (s.

Fig. 9. Tværsnit. 1:150. Målt af C&W Arkitekter 2005, suppleret af Pia K.
Lindholt og tegnet af Thomas Bertelsen 2018. – Cross-section.
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1946). De to andre er mulige gravsten kun med
en hugget rille langs kanten (fig. 61).
Oprindelige †vinduer i langhuskoret kendes
ikke, da de formenlig er forsvundet ved indsættelsen af de fire spidsbuede vinduer 1861-62 (s.
1917). J. G. Burman Becker angav ikke et østvindue på sin skitse 1856 (fig. 73), som viser kirken
inden den omfattende restaurering 1861-62.25
Koret og skibet var ikke adskilt af en triumfmur,
da langhuskoret blev opført,26 men en sådan blev
opmuret ved en restaurering i 1861-62 (s. 1917).
Både langhuskor og skib havde formentlig fladt
†træloft, men blev kort efter overhvælvet (jf. ndf.).
Gavlen er muret i kampesten, men kun de nederste ca. 90 cm står endnu. Det øvre murværk
og gavltrekanten blev nedrevet og genopbygget
1861-62 (jf. s. 1916). 1856 var gavltrekanten af rå
kamp og havde en lille glug eller blænding øverst
(fig. 73). Den var uden kamme.26
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Et vindue på skibets sydside i fjerde fag fra øst
blev formentlig indsat i forbindelse med kirkens
udvidelse (fig. 7); det er blændet med røde teglsten i munkestensformat lagt i krydsskifte. Det
store, rundbuede vindue måler ca. 225×160 cm.
Der er ingen spor efter andre senmiddelalderlige
vinduer i skibet, men de kan, tilsvarende langhuskorets mulige, oprindelige vinduer, have været placeret samme sted som vinduerne fra 186162 (s. 1917).
Formentlig kort efter langhuskorets opførelse
blev murene forhøjet med fem skifter og en falsgesims af røde teglsten i munkestensformat, og
der blev opsat ribbehvælv i hele kirken; tilsvarende Tved (s. 1842) og Øster Skerninge (s. 1969).
Kun krydshvælvene i fjerde og femte fag fra øst
er helt bevarede; de blev dog kraftigt pudset ved
restaureringen 1861-62. De ældste hvælvpiller var falsede med retkantede kragbånd under

Fig. 10. Koret set fra øst (s. 1916). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The chancel seen
from the east.
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Fig. 11a-d. Opstalter. 1:300. a. Sydfacade. b. Nordfacade. c.Vestfacade. d. Østfacade. Målt og tegnet af C&W Arkitekter 2005. I NM. – Elevations. a. South facade. b. North facade. c.West facade. d. East facade.

vederlagene. De er indkapslet i nye, retkantede piller fra 1861-62, men kan ses i skabet i
triumfvæggen (fig. 78; jf. s. 1917). Helstensbrede
skjold- og gjordbuer bærer hvælvkapperne. De
retkantede ribber, som kun ses under pulpituret
i det vestligste fag (fig. 12), er i den nederste del
kun kvartstensbrede og halvstensbrede op mod
ribbekrydset. De tre østligste †hvælvs gjordbuer
er formentlig indkapslet i de nyere, kraftige buer
fra 1861-62. Rester af hvælvkapperne er syn-

lige fra kirkens loft (fig. 13). De er ud for de
nye kapper, så hvælvtakten er uændret. De blev
beskrevet af biskop Engelstoft 1858, få år inden
de formentlig blev revet ned ved restaureringen
1861-62 (s. 1917), som havende rundbuer og
seks ribber.26
Tårn. Et tårn i to stokværk blev tilføjet for skibets vestende i senmiddelalderen (fig. 14). Det
strakte sig oprindeligt kun lavt over skibets taglinje og fik senere tilføjet et nyt klokkestokværk
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(jf. s. 1914), tilsvarende f.eks. Brenderup (Odense
Amt). Tårnet har kvadratisk grundplan og er lidt
smallere end skibet. Det er opført i rå kamp og
røde munkesten i munkeforbandt; facaderne er
dog delvist ommurede ved flere senere ombygninger (jf. ndf.). Østmuren står på det romanske
skibs vestre gavltrekant, og i vestgavlen er indmuret en romansk gravsten med kors (jf. s.1946).
Tårnet havde en †vestdør med et muligt spidsbuet spejl (fig. 73); den kan være oprindelig og
blev fjernet helt af en ny dør fra 1861-62 (s.
1917). Ligeledes var i sydmuren et ‘fladt rundbuet’ †vindue, som var falset både i facaden og

bagmuren; 26 et nyt vindue fra samme restaurering udslettede det.
Adgangen mellem tårnrummet og skibet var
igennem en blot ca. 250 cm bred, spidsbuet arkade muret i røde teglsten af ukendt format (fig.
16), hvor en smallere, fladbuet dør blev indsat
1861-62 (s. 1917).
Tårnrummet dækkes af et krydshvælv på femkantede piller, som har retkantede, to skifter høje
kragbånd og halvstensbrede, spidsbuede skjoldbuer, som er helstensbrede ved buens toppunkt.27
De halvstensbrede ribber bærer tilsvarende let
puklede kapper.
Kort efter tårnets opførelse blev et muret trappehus opført i stedet for en formodet †fritrappe.28
Det leder op til det senmiddelalderlige klokkestokværk, som nu er mellemstokværk (jf. ndf.).
Trappehuset er muret af røde munkesten i munkeskifte; dog er den øverste tredjedel fra trappeløbets top og opefter senere ommuret (fig. 14; jf.
ndf.). En fladbuet dør mod vest giver adgang til
en vindeltrappe med træbeklædte teglstenstrin.
Trappeløbet er overdækket af trinvis udkragede, vandrette stik af bindere på fladen (fig. 17).
Døren, som førte ind til det oprindelige klokFig. 12. Senmiddelalderlig hvælvribbe bevaret under
orgelpulpituret (s. 1912). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Late Medieval vault rib preserved beneath the organ loft.
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Fig. 13. Rest af senmiddelalderlig hvælvkappe set mod nord (s. 1911). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Remains of
Late Medieval vault severy, looking north.

kestokværk, har fladbuet stik. En retkantet glug
mod syd giver lys i trappeskakten. Trappehusets
tagkonstruktion var formentlig et †halvtag. Det
blev revet ned 1861-62 og erstattet af et sadeltag
(s. 1918).
Det oprindelige klokkestokværk havde seks
fladbuede, falsede glamhuller, hhv. to mod øst,
syd og nord (fig. 15). De blev tilmuret ved tårnets
forhøjelse formentlig senest 1743 (jf. ndf.), men
er tydelige i både facaden og bagmurene.
Tårnets oprindelige gavltrekanter står indkapslet i det nyere klokkestokværks murværk mod
øst og vest, og deres taglinjer kan ses i bagmurene.
En glug med spærstik er bevaret i begge gavltrekanter (jf. fig. 14).29 1589 blev tårnet afbildet med
mulige oprindelige pinakler (fig. 72). Tårnet var
dækket af et sadeltag.
En diagonalt stillet pille på skibets nordvesthjørne (fig. 2) kan muligvis være opført i mid-

delalderens slutning, men har ingen daterende
kendetegn. Pillen står på et synligt fundament af
kampesten og er muret i røde teglsten i munkeformat i en ujævn skiftegang. 1861-62 blev den
øverste del af pillen revet ned og genopbygget, så
den oprindelige afdækning ikke kendes (s. 1917).
Eftermiddelalderlige tilføjelser. Tårnet gennemgik
flere ombygninger efter middelalderen, hvoraf
den mest markante var forhøjelsen med et nyt
klokkestokværk. Dateringen af forhøjelsen er
usikker; det kan være udført allerede i 1500-tallet, men et jernanker med årstallet »Anno 1743«
på tårnets vestre gavltrekant kan også henvise til
forhøjelsen.30 Klokkestokværket er muret i røde
teglsten, hvis størrelse og skiftegang ikke er synlig. Det har to store, kurvehanksformede og falsede glamhuller mod syd og nord. Fire kraftige
ankerbjælker er indmuret i murene, og to af disse
fungerer som ophæng for klokken (jf. s. 1943).31
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Den østre gavltrekant har syv fladbuede højblændinger samt 13 kamtakker belagt med røde
vingetegl. Tre højblændinger med spærstik pryder den vestre gavltrekant, som har kamtakker
svarende til den østre.
Formentlig i 1700-tallet blev et våbenhus opført
på skibets nordside ud for døren (jf. fig. 6).32 Mu-
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rene står på et synligt, højt fundament af kampesten, som i bagmuren er ca. 10 cm bredere end
teglstensmurværket. Gule teglsten af renæssanceformat er lagt i krydsskifte med brændte fuger,
som er let fremspringende og afrundede. Øverst
har murene dobbelte falsgesimser, som griber om
hjørnerne og ledsager taglinjerne (jf. fig. 11b). I

Fig. 14. Tårnet set fra sydvest (s. 1912). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The tower seen
from the south west.
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Fig. 15. De senmiddelalderlige, tilmurede glamhuller
i mellemstokværket (s. 1914). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – The bricked-up Late Medieval belfry light in the
middle storey.

gavlen var formentlig en smallere og lavere †dør
end den nuværende (s. 1918), men dens form
kendes ikke. Oprindeligt stod våbenhuset i forbindelse med skibet via den romanske norddør,
som nu er blændet (jf. s. 1917). En oprindelig,
oval glug med let fremspringende kantning er
øverst i trekanten (jf. fig. 6). Våbenhuset dækkes
af et sadeltag.
Muligvis o. 1750 blev en †tilbygning opført på
kirkens nordside,26 som adgang til et †herskabspulpitur i langhusets andet fag (jf. s. 1942). Den
stod i forbindelse med †pulpiturtrappen ved en
formentlig retkantet †dør (fig. 74). Tilbygningen
blev nedbrudt og døren blændet 1861-62 (jf. s.
1917).
I første fag er i nordmuren en udaterbar dør, tilmuret med røde teglsten i munkestensformat lagt
i krydsskifte. Det er formentlig en præstedør, som i
nyere tid er hugget gennem det senmiddelalderlige murværk, hvorved vangerne af røde teglsten
i munkestensformat blev ujævnt opbygget. Den
kan være tilmuret 1861-82, da den er forstyrret af
et vindue indsat ved denne restaurering.
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser. 1589 besøgte biskop Jacob Madsen kirken,
som for nylig var blevet renoveret med teglsten.
Dog ville hjørnerne på kirkens østende styrte
sammen, hvis ikke de blev udbedret. Derudover
havde kirken ‘tre onde døre’, som formentlig var

døre i dårlig stand, men om der var tale om døråbningerne eller fløjene er usikkert (jf. s. 1942).10
1811 blev kirken hovedrepareret, hvorved
tårnarkaden blev tilmuret.33 1820 måtte †tilbygningen på nordsiden forsynes med to †jernankre
for at holde den sammen med kirkens mure.34
Tårnet har jernankre med teksten »S.A.R.L.
1822« på nordsiden; forkortelsen henviser til
kirkeejeren Sophie Amalie Rantzau Lehn, som
betalte for en restaurering dette år.35
Restaurering 1861-62. Kirken gennemgik
1861-62 en omfattende og hård ombygning ved
arkitekt Jens Vilhelm Dahlerup,36 hvilket gav
bygningen dens nuværende udtryk. Østgavlen
blev revet ned til knap en meter over pikstensfortovet og genopbygget i røde og gule normalsten i krydsskifte lagt i en cementfuge (fig. 10).
Samtlige facader blev pudset med cementmørtel,
hvorved alle ujævnheder og ældre bygningsspor i
murværket blev udvisket (fig. 23).
Stræbepiller i form af sprængbuer blev opført
udvendig ud for hver hvælvpille og på de østlige
hjørner (fig. 23); hhv. fem buer på sydsiden og fire
på nordsiden. Pillerne er muret i gule normalsten

Fig. 16. Dør og ældre arkade mellem tårnrummet og
skibet (s. 1913). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Door
and older arcade between tower interior and nave.
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Fig. 17.Vindeltrappe i trappehuset på tårnets sydside (s. 1913). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Spiral staircase in the
stairwell on the south side of the tower.

i krydsskifte med røde vingetegl på bueslaget og
et muret sadeltag med en kamtakket gavl med
tre takker som øvre afslutning. På gavlen er en
højblænding med et trappestik. Oprindeligt var
buen ikke tækket med tegl, men med †cement.
Den øverste tredjedel af den ældre stræbepille
på skibets nordvesthjørne blev nedrevet og muret
i gule normalsten i krydsskifte, hvorved den også
fik sadeltag og gavltrekant med tre højblændinger
som på trappehuset (jf. s. 1918) under fem falsede
kamtakker. Denne del af stræbepillen er hul og
fyldt med løsliggende kampesten.
De nederste ca. 140 cm af koret og skibets
bagmure blev formentlig skalmuret, så der blev
dannet en ca. 10 cm bred afsats. Murene blev desuden pudset med cement ligesom facaderne, og
murfladerne blev kalket rosa (jf. s. 1920).
Kirkens hovedindgang blev flyttet fra våbenhuset mod nord til tårnet i vest, hvor en tredobbelt
falset og spidsbuet dør blev indsat. Den romanske norddør blev tilmuret. I arkaden mellem tårn
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og skib blev en fladbuet, profileret dør sat ind.
Indgangen til †herskabspulpitur på nordsiden
(jf. s. 1916) blev tilmuret med røde teglsten i to
størrelser – de største sten af munkestensformat
nederst og tyndere sten øverst (fig. 74). †Tilbygningen ud for indgangen blev nedrevet.
De eksisterende vinduer blev skiftet ud med
de nuværende spidsbuede vinduer, som er dobbeltfalsede i facaden og smigede med rundstav i
bagmuren (jf. fig. 7 og 25).
Gjordbuen mellem første og andet fag blev
undermuret, så kor og skib nu er adskilt af en
triumfmur med en spidsbuet korbue (jf. fig. 25).
De tre østligste krydshvælv blev formentlig revet ned ved denne restaurering, og ottedelte ribbehvælv blev muret op i deres sted (fig. 19). De
senmiddelalderlige, falsede hvælvpiller for alle fire
fag i langhuset blev indkapslet i nye, kraftigere og
retkantede piller (jf. fig. 25). Hvælvene har halvstensbrede ribber og halvstenstykke kapper, som er
fladere end de senmiddelalderlige kapper (fig. 19).
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Fig. 18. Hvælv i koret (s. 1917). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Vault in the chancel.

De oprindelige munkesten blev genanvendt i en
grovere muring end den middelalderlige. Hvælvenes underside blev pudset med cement, mens ribberne blev profilerede med en fladtrykt rundstav,
og slutstenen udformet som en roset af stuk (fig.
18).37 Oversiden af alle hvælvene blev pudset med
et tyndere lag cement end undersiden.
Den østre gavltrekant, som har 11 brynede
kamtakker, er prydet af tre spidsbuede højblændinger, hvor en cirkelblænding er øverst under
stikket i den midterste højblændings bund (fig.
10). Derudover har samme blænding en høj, falset og fladbuet glug. Fem murankre holder gavltrekanten på plads. Kamtakkerne med røde vingetegl var oprindeligt belagt med †cement.
Tagværkerne blev istandsat (jf. s. 1920),38 og i
taget blev indsat seks nye vinduer af støbejern.
Gulvene i kor og skib blev lagt med nye teglsten
og fliser (s. 1919).6
Våbenhuset, som var blevet lukket af fra kirken (jf. ovf.), blev efterfølgende benyttet til op-

bevaring af materialer. Opdelingen i to rum, et
kapel og et redskabsrum (fig. 5), kan være sket
allerede på dette tidspunkt, men nævnes først
1926.6 Den nordlige dør blev udvidet 1861-62,
og i østmuren blev en retkantet dør, som indgang
til redskabsrummet, indsat. Den er blændet på et
ukendt tidspunkt.
Tårnet har mod syd jernankre med initialerne
»O.D.R.L. 1862« fra restaureringen, som blev bekostet af kirkeejer baron Otto Ditlev Rosenørn
Lehn. Om tårnet gennemgik større reparationer i
denne forbindelse, vides ikke, dog blev den øverste del af trappehusets murværk ud for overdøren
samt taget nedrevet (fig. 14 og 17).39 Murværket er genopført i normalsten i krydsskifte, mens
taget er et sadeltag. Gavltrekanten har mod syd
fem falsede kamtakker med røde vingetegl og tre
højblændinger, hvoraf den midterste har et trappestik og de to ydre et fladt stik.
1894 blev tårnets vestre mur ommuret.6 1935
ønskedes tårnet nedrevet til gesimshøjde, og både
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Fig. 19. Skibets hvælv set mod vest. I forgrunden det vestligste af 1800-talshvælvene (s. 1917), bagerst de senmiddelalderlige hvælv (s. 1911). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Vaults of the nave looking west. In the foreground the westernmost of the 19th-century vaults, farthest back the Late Medieval vaults.

murværk og tag burde fornyes;15 restaureringen
blev formentlig ikke gennemført.
Kirken gennemgik en hovedrestaurering 1951
ved arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen (Ollerup),20 da der var konstateret råd og svamp i gulvet inden for alterskranken samt i alterskranken
og -bordet (jf. s. 1925).15
Tårnet er senest istandsat 1984, hvor teglstenene havde løsnet sig fra det bagvedliggende
murværk. Cementpudsen blev hugget af murene,
og de blev på alle fire sider skalmuret i en halv
stens tykkelse med teglsten i munkestensformat;
tårnet blev efterfølgende kalket.20
2006-07 blev cementpudsen fjernet fra kirkens
facader, og større revner i murene blev repareret. Der fremkom røde kalklag på facaderne samt
rosa og blå kalklag i kor og skib (jf. s. 1920-21).40
2015-16 blev kirken hovedrestaureret indvendig,
hvor mure, gulve, tagværk (jf. ndf.) og inventar (s.
1925) blev istandsat.20

Mørtelrelieffer. På skibets hvælv er tre medtagede
mørtelrelieffer, hvilke også kendes fra eksempelvis
Nyborg Vor Frue (s. 934 ff.) og Øster Skerninge
(s. 1974). Som der kan reliefferne tilskrives håndværkere, som signerede deres arbejde med initialer
og årstal, hvoraf det ældste er fra 1901. Der er tre
ansigter i profil (fig. 20-21) – hvoraf de to viser
Christian IX og dronning Louise – samt en fisk
(fig. 22). De ledsages af flere utydelige indskrifter.
Gulve. I koret og under stolestaderne er gulve
af lyse fyrreplanker, mens skibet har teglgulv fra
1861-62 i røde og gule sten, lidt mindre end munkeformat med sortglaserede, kvadratiske teglsten
imellem (jf. fig. 25).41 Tårnets gulv har samme
mønster i røde tegl. Før restaureringen 2015-16 lå
gule fliser under stolestaderne fra 1861-62 og røde,
moderne teglsten i sildebensmønster i koret.42
Vinduerne har støbejernsrammer fra 1861-62.6
1803 fik kirkens vinduer engelske †jernrammer.34
1858 havde sydsidens vinduer †trærammer.26

120*

1920

SUNDS HERRED

Fig. 20-21. Mørtelrelieffer på hvælvenes overside (s. 1919). 20. Mand i profil. 21. Christian IX og dronning Louise
i profil. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Mortar reliefs on upper surfaces of vaults. 20. Man in profile. 21. Christian IX and
Queen Louise in profile.

Tagværker. Kor, skib og våbenhus har tagværker
af fyrretræ opsat i nyere tid, mens tårnets tag-

værk er af både eg og fyr fra samme tid. Langhuset har 28 spærfag med spærsko og -stivere på
to murremme samt et enkelt hanebånd, hvorpå
ligger en langsgående gangbro. Våbenhuset har
seks spærfag med et hanebånd. Tårnets syv fag
står på bindbjælker, der hviler på murkronen, og
har korte spærstivere, et enkelt hanebånd samt
krydsbånd. Stålwirer, opsat 2015, holder sammen
på langhusets konstruktion, hvis tryk forårsagede
revner i murværket.40 1820 trængte taget til en
hovedreparation, men fik det ikke det følgende
år.34 1965 ønskede Kirkesynet, at hele taget over
skibet blev skiftet.15
Hele kirken har tagbeklædning af røde vingetegl,
hvori er seks små tagvinduer af støbejern (jf. s.
1918).
Farveholdning. Kirken står hvidkalket ude som
inde.Ved nedhugningen af cementpudsen på kirkens ydre 2006-07 fremkom røde kalklag i de
ældre pudslag på kirkens facader samt en mørk
Fig. 22. Mørtelrelief på oversiden af hvælv (s. 1919). Fisk
og indskrifttavler. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Mortar
relief on upper surfaces of vault. Fish and inscription tablets.
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rød sokkelbemaling på det yderste lag (jf. fig. 76);
facadernes og soklens røde bemaling var ikke
samtidige. Kirkens indre havde oven på cementpudsen, som ikke blev hugget af, to farvede lag
– et rosa og et blåt – ud over flere hvide kalklag.
Det ældste rosa lag, som formentlig stammer fra
restaureringen 1861-62, var påført på vægflader, i
vinduessmige og buer, mens hvælvene stod med
hvide kapper og rosa ribber. Det yngre blå lag
fandtes på væggene, i vinduessmige og på hvælvenes kapper, mens ribberne og buerne var hvide.43
Opvarmning. Kirken, der er opvarmet af et pillefyr fra 2015-16, har radiatorer under bænkene i
koret og under stolestaderne i skibet. 1876 havde
kirken en †kakkelovn,6 hvis skorsten formentlig
ses på skibets tagryg på et ældre fotografi (fig. 23).
1920 fik kirken nyt †varmeapparat, som stod i ‘et
rum ved siden af indgangen’,44 hvilket formentlig er identisk med et †fyrrum i våbenhuset, som
er omtalt 1956.44 1955 fik kirken elradiatorer,
der blev udskiftet 1982.20 1925 fik kirken indlagt
elektrisk lys.6
Omkring kirken ligger et fortov af piksten, som
hælder let væk fra murværket.

†GLASMALERIER
†Glasmalerier, indsat i skibets sydside, beskrevet i
præsteindberetningen 1755.45 1) 1597. I det andet vindue fra øst fandtes en rude med våbenskjolde for Marqvard Bille og Susanne Brockenhuus hvorunder indskrift: »Markur bille 97 f(ru)
susanne brokenhus«.
2) O. 1608 (jf. nr. 3). På det tredje vindue fra
øst, lige ved prædikestolen, var fire våbenskjolde
(Hardenberg, Rønnow, Rosenkrantz og Krabbe),
ledsaget af fire sæt initialer: »EHBF« (Erik Hardenbergs fædrene), »FARF« (Fru Anne Rønnows
fædrene), »EHBM« (Erik Hardenbergs mødrene)
og »FARM« (Fru Anne Rønnows mødrene).
Ruden må, som den følgende, være opsat af Anne
Rønnow, der 1604 var blevet enke.
3) 1608. På det femte vindue fra øst var anført
en forkortelse: »FGVDMV«, der af sognepræst
Palle Saabye, som skrev den af, blev foreslået opløst som: ‘Frygt Gud, Vent Døden, Modstå Verden’. Derunder stod Erik Hardenbergs initialer
samt et årstal: »EHB 1608«. Ved siden af læstes:
»Haab og Tolmodighed for/ Milder ald Modgang/ AR (Anne Rønnow) 1608«.

Fig. 23. Kirken set mod sydvest. Ukendt fotograf og årstal. I NM. – The church looking south west.
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Fig. 24. Indre set mod øst før restaureringen 1951. Foto i NM. – Interior looking east, before the restoration 1951.

INVENTAR
Oversigt. Ældst blandt inventaret er den romanske
døbefont, der er bemærkelsesværdig ved sin runeindskrift, formentlig med navnet på stenhuggeren, Astred,
Ikkreus’ søn. Fra senmiddelalderen stammer alterkalkens skaftled og knop, hvorpå de hellige tre kongers
navne er anført med minuskler.
Dåbsfadet er et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet.
Prædikestolen er fra o. 1560 med våbenskjolde, der
sandsynligvis refererer til Eiler Rønnow og Anne
Krabbe, mens alterstagerne fra 1561 har våbenskjolde
og initialer for parrets svigersøn og datter, Erik Hardenberg og Anne Rønnow.
Altertavlen er skænket 1617 af Anne Hardenberg til
Vedtofte, enke efter Johan Rud; et (†)topstykke med
opstandelsesmaleri, der blev udtaget af tavlen 1866,
hænger på nordvæggen i skibets vestligste fag. Alterdisken er fra o. 1675 ligesom alterkalkens fod.
Sygesættet er udført af Odenseguldsmeden Jacob
Olufsen Lund 1741 og skænket af Johan Lehn, mens
oblatæsken er udført af Oluf Olufsen Rye i Svendborg
o. 1750. En pengeblok i tårnrummet stammer formentlig også fra 1700-tallet ligesom en kirkestævnetavle.
Klokken er støbt 1839 af urmager Lars Mortensen
i Kerteminde, to små pengebøsser af blik anskaffedes

o. 1857, og dåbskanden tilkom o. 1862. Fra den store
restaurering 1861-62 stammer hele stoleværket, de
fleste dørfløje og orgelpulpituret. Alterkalkens bæger
er udført o. 1865 af Anton Michelsen i København,
og salmenummertavlerne er fra 1868. Et (†)altermaleri
med motiv af Ecce Homo er signeret August Jerndorff
1880. 1888 skænkede lokale fiskere kirkeskibet »Kandace«, det er bygget af skibsbygmester Rasmus Hansen
og skipper H. Holm i Skovsbostrand.
Vinskummeskeen er anskaffet 1902. Tre syvstager er
skænket hhv. 1926 og 1951; fra sidstnævnte år stammer
også messehagelen. Kirkens andet dåbsfad er foræret
1950 af P. L. og A. C. Pedersen. Alterskranken, tegnet
af Ejnar Mindedal Rasmussen, blev opsat 1951, dog
er knæfaldet fornyet 2016 samtidig med alterbordet.
Orglet er bygget 1981 af P. Bruhn & Søn, Årslev, præsterækketavlerne er fra o. 1983 og ringkronerne fra 2016.
Farvesætning, indretning og istandsættelser. Altertavlen
og prædikestolen står siden 1860’erne i lakeret og til
dels pigmenteret træ med detaljer i rødt, grønt og guld;
stolestaderne er egetræsådrede. Stafferingen er istandsat
2015-16. Samtidig blev orgelpulpituret og salmenummertavlerne malet sorte og de indvendige dørfløje lysegrå. Den oprindelige farvesætning er ukendt. O. 1800
fik altertavlen en grå marmorering, der endnu ses på
(†)topstykket; tilsvarende bemaling kan være udført på
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Fig. 25. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking east.
andre inventarstykker, men intet er overleveret herom.
I 1860’erne blev hele inventaret egetræsmalet.6
Indretningen er tidligst beskrevet af biskop Jacob
Madsen.10 Ved hans besøg i 1589 havde kirken endnu
sin katolske altertavle med en fremstilling af Kristus på
korset mellem de to røvere. I koret, der var afskærmet
med et korgitter, fandtes tilsyneladende også lukkede
herskabsstole for kirkeejerne på Hvidkilde. Prædikestolen var opsat i sydsiden af langhusets andet fag, mens
døbefonten endnu stod i vestenden. Jacob Madsen
nævner desuden, at der ikke var noget pulpitur. I tårnet
hang to klokker.
I årene o. 1600 må døbefonten være flyttet til koret.
Desuden opførtes der nye lukkede herskabsstole for
Hvidkildes ejere, placeret forrest i stolerækkerne og
prydet med våbener, initialer og årstallene 1608 og
1609 (jf. også †glasmalerier ovf.). 1617 blev den senmiddelalderlige altertavle erstattet af en stor renæssancetavle i tre stokværk, skænket af Anne Hardenberg og
smykket med malerier af Nadveren, Korsfæstelsen og
Opstandelsen. Kirkens to klokker blev 1634 antagelig
omstøbt til en af Cordt Kleimann i Lübeck; arbejdet
bekostedes af Falk Gøye og Karen Bille samt af Jytte
Brock, enke efter Jørgen Skeel. 1647 fandtes desuden
en lukket stol for Erik Kaas, ejer af Lindskov, sognets
anden, men mere beskedne hovedgård, anbragt bag

Hvidkildes stole. To præste- og degnestole, der flankerede alteret, må være tilkommet i løbet af 1600- eller
1700-tallet, og det samme gælder et pulpitur, formentlig opsat ved vestvæggen; alle stykkerne omtales tidligst
i 1800-tallet i forbindelse med reparationer eller bortskaffelse. Et herskabspulpitur i nordsiden af langhusets
andet fag blev muligvis opsat o. 1750.
1812 anførte synet, at kirken var nyindrettet og
‘skønt prydet’.34 Endnu i 1830’erne synes kvindestolene at have været uden ryglæn. Tidspunktet for
anskaffelsen af kirkens første orgel er uvist.
Ved den gennemgribende restaurering 1861-62 (jf.
også s. 1916) blev store dele af inventaret kasseret; kun
altertavlen, døbefonten og prædikestolen bevaredes.46
Af nyt udførtes alterbordet med alterklæde af rødt fløjl,
alterskranken, stolestaderne, præste- og degnestolene,
herskabsstolen, bænkene i koret og tårnrummet, dørfløjene og orgelpulpituret. Kort før restaureringen var
fuldført, udtalte synet, at ‘kirken havde vundet overordentlig meget ved denne reparation (…) og vil nu blive
en særdeles smuk landsbykirke’.6 1866 blev altertavlen
ombygget, 1868 anskaffedes nye salmenummertavler,
og 1880 indsattes et nyt maleri i altertavlens storfelt.
1909 blev orglet fornyet.
Ved en restaurering 1951 blev alterbordet og alterskranken atter fornyet, mens døbefonten blev flyttet til
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Fig. 26. Altertavle, 1617, skænket af Anne Hardenberg, enke efter Johan Rud (s. 1925). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Altarpiece, 1617, donated by Anne Hardenberg, widow of Johan Rud.
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skibets første fag. Kirken er senest restaureret 2015-16
ved arkitekt Steffen Pedersen, Havsteen-Mikkelsens
Tegnestue, Ærøskøbing. Alterbordet, knæfaldet, prædikestolens sokkel og opgang samt belysningen blev
udskiftet, mens det øvrige inventar blev restaureret og
istandsat.

Alterbordet (jf. fig. 25), 2016, af eg, 170×75,5 cm,
102,5 cm højt, er et fritstående bord på fire ben
med smal sarg under bordpladen.
†Alterborde. 1) Antagelig middelalderligt. Ved
omlægningen af korgulvet 1950 fandt man under
det daværende alterbord (nr. 2) fundamentet af
et ældre, muret alterbord (fig. 81).47 Bordet blev
nedbrudt ved restaureringen 1861-62.
2) 1861-62, muret, beklædt med paneler af træ,
der 1950 var ødelagt af svamp.48 Nedbrudt 1951.
3) 1951,6 af eg, med for- og sidepaneler med
små, kvadratiske fyldinger og på forpanelet desuden et ligearmet, forgyldt kors. Nedtaget ved
restaureringen 2015-16.
†Alterklæde, omtalt 1861, af rødt fløjl.6
†Kortæppe, o. 1930, skænket af en anonym.6
Korsstingsbroderi.
Knæleskammel, antagelig 1951, af mørkbejdset
eg, polstret med orange skind, fastgjort med messingsøm.
†Knæleskammel, omtalt 1861, betrukket med
rødt klæde.6
Altertavle (fig. 26-34), 1617, skænket af Anne
Hardenberg, enke efter Johan Rud til Møgelkjær og Løgismose.Tavlen består i sin nuværende
opstilling (siden 1866) af postament, storstykke,
topstykke og topgavl. Oprindeligt omfattede tavlen tre stokværk samt postament og topgavl, idet
et (†)topstykke var indskudt mellem det nuværende topstykke og gavlen; det er nu ophængt på
nordvæggen i skibets vestligste fag. Endvidere må
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stor- og vel også topstykkerne have været flankeret af †sidevinger; af disse er dog ikke bevaret
nogen spor. Altertavlen hviler på en muret, hvidmalet sokkel, der slutter sig til østvæggen.
Tavlen, af eg, ca. 500×320 cm, i renæssancestil, er
tredelt med fremskudt midtparti. Fire glatte søjler
med korintiske kapitæler og attiske baser, hvoraf
de to midterste dubleres af tilsvarende, bagvedstillede søjler, deler storstykket i et storfelt hvori
maleri, og to smallere sidefelter, der indrammes af
arkadefag med volutkapitæler og en omløbende
frise med ovale bosser; i sviklerne er beslagværk
i gennembrudt arbejde. Postamentfelterne kantes
af æggestav og adskilles af retkantede fremspring.
Storgesimsen har på undersiden af det fremskudte
midtparti to fyldingsfelter med ægge- og kuglestavsprofiler, frisefelterne adskilles af krumknægte
med englehoveder (på kortsiderne med triglyffer),
og kronlisten er prydet med tandsnit. Under midtpartiet er et hængestykke, udformet som et ophængt draperi med kvaster. Gesimsen bærer små,
svejfede topprydelser med ovale medaljoner med
våbenskjolde og guirlander, tv. formentlig Rønnow,49 Anne Hardenbergs mødrene slægt, th. Oxe,
Johan Ruds mødrene slægt. På gesimsens forreste
hjørner står små, basunblæsende engle (fig. 30), og
på de bageste hjørner ses engle med eddikesvamp
og marterredskaber, tv. tornekrone, th. nagler.Topstykket har storfelt med maleri, flankeret af smallere sidefelter med portalindramning med kannelerede pilastre og tunget bueslag. Foran smalfelterne er trekoblede søjler med volutkapitæler og
prydbælter med beslagværk og bosser, anbragt på
retkantede hjørnefremspring, hvoraf det midterste
har konsol med krumknægt. Øverst er en brudt
gavl med tandsnit omkring en ægformet topprydelse på konsol, flankeret af småspir.

Fig. 27-28. (†)Indskrifttavler fra altertavlens postament (s. 1926). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – (†)Inscription tablets
from pedestal of altarpiece.
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Fig. 29. (†)Topstykke fra altertavlen, 1617, med maleri af Opstandelsen (s. 1926). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
(†)Top section of altarpiece, 1617, with a painting of the Resurrection.

Et (†)topstykke (fig. 29), af eg, ca. 87×117 cm,
var oprindeligt indskudt mellem det nuværende
topstykke og topgavlen. Topfeltet, hvori maleri,
er samlet af tre brædder, hvoraf det højre er tilføjet 1955.50 Det kantes af joniske hermer med
halvrosetter og beslagværk på skafterne og krones af en gesims med pærestav og tungebort.
Stafferingen, formentlig udført o. 1800 (jf. ndf.),
omfatter gråmarmoreret rammeværk med sorte
hermer. Topstykket, der blev nedtaget 1866, blev
genfundet ved restaureringen 1951; dog manglede det højre af feltets tre brædder. Efter en istandsættelse 1955 blev det ophængt under pulpituret
på vestvæggens nordlige del; 2015-16 flyttet til
nordvæggen i skibets vestligste fag.
Stafferingen, fra 1866, restaureret 2015-16, omfatter lakeret rammeværk med røde, grønne, forgyldte og forsølvede detaljer. Søjleskafterne er
hvide, draperierne grønne med forgyldte kvaster

og englefigurerne har lys karnation, brunt hår og
forgyldte vinger. Indskrifterne i form af skriftsteder er forgyldte. I storstykkets smalfelter ses hhv.
Ez. 33,11 (tv.) og Joh. 5,24, anført med fraktur,
og i frisefeltet Joh. 6,51 med versaler. I topstykkets frise- og postamentfelt citeres Joh. 3,16 ligeledes med versaler. På postamentets kortside
mod nord er giverindskrift med lyse, næsten udviskede versaler (fig. 31): »A(nne). H(ardenberg).
sal(ig) I(ohan). R(ud).s anno MDCXVII«, mod
syd en tilsvarende indskrift om tavlens restaurering 1866 (fig. 32): »O(tto). R(osenørn)-L(ehn).
anno MDCCCLXVI«. På to små (†)indskrifttavler
(fig. 27-28) af fyrretræ, 13×43,4 cm, der oprindeligt var indsat i de to forreste postamentfelter, er
giverindskrift med lyse versaler og fraktur på sort
bund: »Anno 1617 Haffuer Jeg Anna Hardenberg
Salig Johan Ruds Til vidtofte Giffuit Denne Altar
Tafel udi/ Egense Kircke Gud Till ære oc Men-
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Fig. 30. Englefigur med basun. Detalje af altertavle (s.
1925). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Angel with trumpet. Detail of altarpiece.

nisken Till Behagelighed Oc Kircken Till Beprydelse«.Tavlerne, der formentlig blev udtaget 1866,
blev fundet bag alteret 1951 og ophængt på nordvæggen i skibets vestligste fag.51 De opbevares i
rummet under orgelpulpituret. Altertavlens oprindelige staffering er ukendt. Formentlig o. 1800
blev den gråmarmoreret, jf. (†)topstykke ovf.
De to altermalerier er indsat i sekundære rammer med sorte og forgyldte inderprofiler. 1) (Fig.
33). Storstykkets maleri, olie på træ, 123×97 cm,
viser Nadveren. Kristus, i rosa kjortel og blå kappe, sidder med front mod beskueren bag det hesteskoformede bord. Han løfter højre hånd i en
velsignende gestus og har et brød i venstre; foran
ham står et fad med brød. Omkring ham sidder
disciplene, klædt i kjortler og kapper i klare røde,
rosa, blå, grønne og gyldne farver; én knæler foran bordet med den ene hånd på brystet og den
anden rakt frem. Forrest th. hælder en knælende
dreng vand i et fad, og bagest tv. står en tjener med
et fad. Fra loftet hænger en brændende lysekrone.

Fig. 31-32. 31. Giverindskrift 1617 på altertavlens postament (s. 1926). 32. Indskrift om restaureringen 1866 på
altertavlens postament (s. 1926). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – 31. Donor’s inscription,1617, on pedestal of altarpiece.
32. Inscription about restoration of 1866 on pedestal of altarpiece.
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Fig. 33. Nadveren. Altermaleri nr. 1, 1617 (s. 1927). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The
Last Supper. Altar painting no. 1, 1617.

2) (Fig. 34). Topstykkets maleri, olie på træ,
viser Kristus på korset, flankeret af Maria og Johannes. Kristus hænger tungt i armene, hovedet,
med tornekrone og stråleglorie, falder mod højre
skulder, kroppen, med tydelig muskulatur, er forskudt mod venstre og benene let bøjede. Tv. står
Maria med hænderne samlet i bøn, klædt i rød
kjortel med blå kappe og hvidt hovedlin. Th. ses
Johannes med armene krydset foran brystet, han
bærer gylden kjortel med rødgrøn kappe. Maleriet er udført efter et uidentificeret forlæg, der

også er benyttet som forlæg for altermalerier i
Bjæverskov (Præstø Amt, ikke omtalt i Danmarks
Kirker) og Kobberup (1633) (Viborg Amt) samt i
klosterkirken i Ammensleben, Sachsen.52
(†)Altermalerier. 1) (Jf. fig. 29), antagelig 1617,
olie på træ, ca. 54×54 cm, viser Opstandelsen.
Kristus, med gylden stråleglorie og hvidt ligklæde, svæver foran graven med sejrsfanen i højre
hånd. Maleriet sidder på sin oprindelige plads i
(†)topstykket; dets 1955 fornyede højre side står
mørkebrun.50
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Fig. 34. Kristus på korset, flankeret af Maria og Johannes. Altermaleri nr. 2, 1617 (s.
1928). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Christ on the Cross, flanked by the Virgin and St.
John. Altar painting no. 2, 1617.

2) (Fig. 35), 1880, Ecce Homo, malet af August
Jerndorff og signeret med sort i nederste højre
hjørne: »AJ 1880«. Olie på træ, 95,5×87,5 cm
(lysmål 88×81 cm), indsat i en smal, sortmalet
ramme. Jesus står let vendt mod højre med blottet
overkrop og blikket rettet mod beskueren. Han
bærer tornekrone og holder et rørscepter i de
bundne hænder. Han flankeres af to hjelmklædte,
lansebærende soldater, der løfter hans kappe til
side; en tredje soldat står i baggrunden. Maleriet
er holdt i brunlige farvetoner, Jesus har lys karnation, kappen er højrød. Maleriet, der var indsat i
altertavlens storfelt, opbevares siden 2015 i rummet under orglet.

Tilblivelse og senere ændringer. Ifølge indskriften
på postamentet blev altertavlen skænket 1617 af
Anne Hardenberg til Vedtofte (dvs. Brahesholm),
enke efter Johan Rud.53 Den omfattede da tre
stokværk med malerier, hvortil kom postament
og topgavl, og er beskrevet i præsteindberetningen 1755: ‘Den er afdelt i tre etager, den underste forestiller Den hellige nadver, den mellemste
Jesu korsfæstelse, den øverste Jesu opstandelse’.45
O. 1800 blev altertavlen restaureret af ‘en maler i
Faaborg’;26 den grå marmorering, som findes på
(†)topstykket (ovf.), stammer antagelig fra dette
tidspunkt og må antages også at have været påført
resten af rammeværket. 1866 blev tavlen ombyg-
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Fig. 35. Ecce homo. (†)Altermaleri, malet af August Jerndorff 1880 (s. 1929). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Ecce homo. (†)Altar painting by August Jerndorff, 1880.

get på bekostning af Otto Rosenørn Lehn,54 idet
(†)topstykket og formentlig også de to (†)indskrifttavler på postamentet blev udtaget; ligeledes
kan de oprindelige †sidevinger være fjernet på
dette tidspunkt. Endvidere kan storstykkets søjler, der modsat topstykkets savner prydbælter,
og topgavlen være fornyet på dette tidspunkt,
ligesom de flankerende småspir kan være tilføjet; herom er dog intet overleveret. Samtidig
blev rammeværkets staffering afætset; i stedet
blev træet lakeret og delvist indfarvet med mørk
farve, suppleret med detaljer i grøn, rød, sølv og
guld.55 1880 blev storfeltets Nadvermaleri erstattet
af (†)altermaleri nr. 2 med motivet Ecce Homo,
malet af August Jerndorff.6 1955 blev Nadvermaleriet ophængt på nordvæggen i skibets vestligste

fag; ved restaureringen 2015-16 blev det genindsat i altertavlens storfelt.
†Altertavle, antagelig senmiddelalderlig, med en
(relief?)fremstilling af Korsfæstelsen. Tavlen blev
1589 af biskop Jacob Madsen beskrevet som en
‘gammel tavle med den korsfæstede og røverne’.10
Altersæt. 1) (Fig. 37), sammensat af dele fra forskellige tider. Kalken, 20 cm høj, har skaftled og
knop fra senmiddelalderen, foden er fra o. 1675
og bægeret fra o. 1865, sidstnævnte udført af Anton Michelsen, København.56 Den sekstungede
fod, på tilsvarende fodplade, har standkant med
rudemønster. På en af tungerne er sekundært
fastgjort et støbt, kronet våbenskjold for Baron
Lehn. På de sekssidede skaftled og på knoppens
seks rudebosser er med graverede, noget udpud-
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sede minuskler anført navnene på de hellige tre
konger: »baltas« (Balthasar), »iespar« (Kasper) og
»melcor« (Melchior).57 På bægeret er et graveret
kors med trepasender. Disken, snarest o. 1675, 15
cm i tværmål, har på fanen et graveret Jesusmonogram: »IHS« og, modstående, et cirkelkors med
fligede korsender. Alterkalkens knop og skaftled
stammer muligvis fra et af de tre altersæt, biskop
Jacob Madsen omtalte 1589 (jf. †altersæt ndf.).
1729 var kalk og disk i god stand.58
2) Alterkalk, nyere, 20 cm høj, med cirkulær,
profileret fod med graveret bort af vinløv og
drueklaser på standkanten, indknebne skaftled og
stor knop, prydet med påsatte drueklaser, frugter og blade. Bægeret er glat. Under bunden et
stempel: »T. Fredberg 925 S« for Tonny Fredberg
Østergaard, Farsø. En tilsvarende kalk findes i
Øster Skerninge (s. 1982).
†Altersæt. 1-3) Ved sit besøg i kirken 1589 noterede Jacob Madsen, at der fandtes tre altersæt.10
Dele af den nuværende kalk stammer muligvis
fra et af disse.
Oblatæske (fig. 38), o. 1750, udført af Oluf Olufsen Rye, Svendborg. Æsken, 9,2 cm i tværmål, er
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Fig. 36. Vinskummeske, 1902 (s. 1932). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Wine skimmer, 1902.

glat med let kuplet låg hvorpå graveret blomst.
Under bunden er et mesterstempel.59 En tilsvarende æske uden dekoration findes i Sørup (s.
463).60
†Oblatæske, omtalt 1724, en aflang æske af forgyldt sølv.61
Sygesæt (fig. 39), 1741, udført af Jacob Olufsen Lund, Odense, og skænket af kirkeejer Johan
Lehn.62 Kalken, 12,5 cm høj, har cirkulær, profileret fod, cylindriske skaftled omkring en flad, pro-

Fig. 37. Altersæt nr. 1. Kalk med senmiddelalderlig knop, fod fra o. 1675 og bæger fra
o. 1865 samt disk fra o. 1675 (s. 1930). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Communion
set no. 1. Chalice with Late Medieval knob, base from c. 1675 and bowl from c. 1865. Paten
from c. 1675.
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Fig. 38. Oblatæske, o. 1750, udført af Oluf Olufsen
Rye, Svendborg (s. 1931). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Wafer box, c. 1750, made by Oluf Olufsen Rye,
Svendborg.

fileret knop og bæger med graveret årstal 1741
samt våbenskjold for slægten Lehn. Under bunden er mesterstempel for Jacob Olufsen Lund
og bymærke for Odense 1735.63 Disken, 9,5 cm
i tværmål, er glat. Sættet opbevares i et samtidigt
etui af træ, beklædt med sortmalet skind.
†Alterkande, omtalt 1861, af porcelæn, forsynet
med låg.6

Vinskummeske (fig. 36), 1902, 13,5 cm lang,
med perforeret laf. På skaftet er graveret bladranke samt indskrift med skriveskrift: »Egense
kirke«, på bagsiden tre stempler: Mesterstempel
»VM«, bymærke for København 1902 og guardejnmærke for Simon Groth.
Alterstager (fig. 40), 1561, skænket af Erik Hardenberg og Anne Rønnow. Stagerne, 48 cm høje
inkl. lysepig, har høj, profileret fod, balusterskaft
med skaftringe og vaseled og profileret lyseskål.
På fodskålens midterste led er graverede våbenskjolde for Hardenberg og Rønnow ledsaget af
givernes initialer »EHB« og »AR«, og derunder
et Jesusmonogram »IHS« samt årstallet »(15)61«;
året for parrets indgåelse af ægteskab.
Syvstager. 1) O. 1926, skænket af en anonym.6
En såkaldt Titusstage, 36 cm høj, med ottekantet fod i tre afsnit, balusterskaft nedfældet i bladkrans og leddelte arme. Opbevares på loftet. 2-3)
Skænket 1951 af fru Willestrup, Miramare,64 svarende til ovennævnte, 43 cm høje. På loftet.
Messehagel, 1951,65 udført efter tegning af H. G.
Skovgaard, Selskabet for kirkelig Kunst, af grøn
silkebrokade med smalle og brede bånd af guldgaloner på forsiden og tilsvarende gaffelkors på
ryggen; i korsskæringen er Kristusmonogram,
omgivet af tre kroner. I præstegården.

Fig. 39. Sygesæt, 1741, udført af Jacob Olufsen Lund, Odense, og skænket af Johan
Lehn (s. 1741). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Communion set for the sick, 1741, made
by Jacob Olufsen Lund, Odense, and donated by Johan Lehn.
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Fig. 40. Alterstager, 1561, skænket af Erik Hardenberg
og Anne Rønnow (s. 1932). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Altar candlesticks, 1561, donated by Erik Hardenberg and Anne Rønnow.

håndliste, betrukket med plys. Knæfaldet var betrukket med sort skind.6
Døbefont (fig. 41), romansk. Foden er af lys rød
granit, mens skaftet og kummen, der er hugget
i ét stykke, er af mørk, rødgrå granit. De to dele
er samlet med grov cement. Fonten, der tilhører
den sydfynske types ‘øgruppe’,67 er 91 cm høj;
kummens tværmål er 75 cm. Foden er et omvendt terningkapitæl med hjørnehoveder, hvoraf
det sydøstre er delvist ødelagt og det nordøstre
næsten helt forsvundet. De mellemfaldende felter
har mod øst og vest et kors og mod syd en lilje,
mens udsmykningen mod nord er ødelagt. Som
et sjældent element har skaftet runeindskrift i relief: »Astret ikkrei filius« (Astred, ikkrei søn (dvs.
Astred, Ikkreus’ søn)); formentlig stenhuggerens
signatur.68 Selve kummen har reliefudsmykning
i to omløbende bånd, det nederste med bladranker, det øverste med skiftevis kors og liljer. De
to bånd adskilles af en rundstav, der gentages om
mundingen og ved overgangen til skaftet. Fonten svarer, bortset fra runeindskriften, til fonten i

†Messehagler. 1) Omtalt 1729, beskrevet som
‘ny og meget smuk’.58 Antagelig identisk med
en hagel med broderet krucifiks af sølvtråd, der
af biskop Engelstoft 1858 blev beskrevet med de
samme rosende adjektiver; hagelen skulle være
skænket af Hvidkildes ejer, dvs. Johan Lehn eller
måske hans forgænger, Valdemar Christoffer von
Gabel.26 2) O. 1840,19 af rødt fløjl med guldbesætning.6
Alterskranke (jf. fig. 25 og 53), 1951, tegnet af
Ejnar Mindedal Rasmussen. Den tresidede skranke består af 12 spinkle balustre af smedejern, der
afsluttes med kirkelige symboler i cirkelslag foroven (anker, Jesus- og Kristusmonogram, kors og
korsede kors); derover en håndliste af eg. Balustrene er sortmalede med forgyldte detaljer. Knæfaldet, 2016, af egetræ, har hynder af orange uld.
Et †knæfald, 1951, var muret af røde teglsten i
munkestensformat og havde hynder af sort skind.
†Alterskranker. 1) Tidligst omtalt 1823, da man
ønskede puder på knæfaldet.66 2) (Jf. fig. 24),
1861, af træ, halvcirkulær med to låger, bestående af drejede balustre med midtknop under en

Fig. 41. Døbefont, romansk, med runeindskrift (s.
1933). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Romanesque font
with runic inscription.
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Fig. 42-43. Dåbsfade. 42. Nr. 1, 1500-tallet (s. 1934). 43. Nr. 2, 1950, skænket af P. L. og A. C. Pedersen (s. 1934). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Baptismal dishes. 42. No. 1, 16th century. 43. No. 2, 1950, donated by P. L. and A. C. Pedersen.

Bregninge (Ærø Hrd.).69 1589 stod fonten endnu
i vest;10 den blev siden flyttet til korets nordside,
hvor den opstilledes med foden delvist oven på
gravsten nr. 3. 1922 blev foden gravet fri og fonten renset og efterhugget; desuden blev den flyt-

Fig. 44. Dåbskande, o. 1862 (s. 1934). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Baptismal jug, c. 1862.

tet lidt ud fra væggen.70 1951 blev den flyttet til
nordsiden af skibets første fag.6
Dåbsfade. 1) (Fig. 42), et Nürnbergarbejde fra
1500-tallet, 65 cm i tværmål. I bunden er en medaljon med det habsburgske kejservåben, omgivet af en næsten udpudset minuskelindskrift: »got
sei mit uns«, gentaget fire gange, samt en frise
med hjorte og hunde og en bort af stemplede
ruder. Dyrefrisen gentages på fanen, der inderst
har en bort af stemplede stjerner, yderst af ruder.
Ved fanens inderkant ses endvidere et stemplet
handelsmærke: »RS«.71 Lignende fade findes i adskillige kirker, bl.a. Tingsted (DK Maribo 1320)
og Hatting (DK Vejle 1566).
2) (Fig. 43), 1950,72 skænket af P. L. og A. C.
Pedersen, 47 cm i tværmål. Om fanen er en
indskrift med graverede versaler: »I Faderens
og Sønnens og Hellig Aandens navn«, afbrudt
af kristne symboler: et korslam, en velsignende
hånd over et kors i cirkelslag, en helligåndsdue
og et Jesusmonogram. På fanens underside er en
giverindskrift med graveret skriveskrift: »P. L. og
A. C. Pedersen« samt: »Egense Kirke 1950«.
Dåbskande (fig. 44), o. 1862, af tin, 30 cm høj,
med let udbuget korpus, højt optrukket hank og
lågknop i form af et kors (fornyet 1990). Kanden
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er uden stempler, men svarer til kanden i Øster
Skerninge, der er støbt af C. M. Svanberg, København (s. 1985). Jf. også dåbskanden i Svendborg Skt. Jørgens (s. 432).
†Korgitter, omtalt 1589 af biskop Jacob Madsen,
»Choret indluct met Trallie og Dør fore«,10 vel
en indretning med faste sidepaneler med tremmer, anbragt på hver side af et sæt fløjdøre. Det er
uvist, hvornår gitteret blev taget ned.
Prædikestol (fig. 45-49), sandsynligvis o. 1560
og smykket med våbenskjolde for giveren, Eiler Rønnow og hans 1543 afdøde hustru, Anne
Krabbe. Den retkantede kurv, med tre sider, har to
gange to prydfag mod kirkerummet og et glat fag
mod sydvæggen. De enkelte fag adskilles af halv-

1935

søjler med kannelerede balusterskafter med kuglestav, voksende op af akantusbladskeder og afsluttet af akantus- og volutkapitæler. Storfelterne har
runde bladkranse med kuglestav omkring stærkt
fremspringende, forskelligt udformede mands- og
kvindebuster, iklædt samtidsdragter og anbragt
parvis (fig. 48-49). På den nordvendte side (fig.
46) omgives kransene af grotesker med masker og
blade, i det østlige storfelt desuden havvæsener, i
det vestlige småengle, antagelig skåret efter grafiske forlæg. På den vestvendte side (fig. 47) findes våbenskjolde over og under busterne, støttet
af engle med og uden vinger, vist nok for Eiler
Rønnow og Anne Krabbe, dog med en usædvanlig, omvendt placering af de mødrene våben. Over

Fig. 45. Prædikestol, sandsynligvis o. 1560 (s. 1935). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, probably c. 1560.
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Fig. 46. Prædikestolens nordvendte side (s. 1935). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – North-facing side of pulpit.

mandsbusten ses således Rønnow (Eiler Rønnows
fædrene) og under den Rosenkrantz (Anne Krabbes mødrene), over kvindebusten Krabbe (Anne
Krabbes fædrene) og under den Hardenberg (Eiler Rønnows mødrene).73 Postament- og frisefelterne, der adskilles af fremspring med akantusbladskeder, har cirkelmedaljoner med mandsbuster;
postamentets medaljoner støttes af engle, mens
frisens bæres af havmænd med oprullede haler.

Øverst er en forkrøppet, profileret håndliste. Prædikestolen hviler på en underbygning af hvidmalet
fyrretræ, udført 2015-16. Den samtidige opgang,
ligeledes af fyrretræ, med indgang fra skibets første
fag, løber langs triumfvæggen og sydvæggen.
Staffering. Kurven står siden 1866-67 egetræsådret med detaljer i rødt, grønt og guld; faget mod
sydvæggen er umalet. Stafferingen er istandsat
2015-16. Den oprindelige staffering er ukendt.
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Fig. 47. Prædikestolens vestvendte side med våbenskjolde for Eiler Rønnow og Anne Krabbe (s. 1935). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – West-facing side of pulpit with coats of arms of Eiler Rønnow and Anne Krabbe.

Tilblivelse og senere istandsættelser. Prædikestolen, i ungrenæssance, er sandsynligvis udført o.
1560 som en donation fra Eiler Rønnow, hvis
afdøde (i 1543) hustru, Anne Krabbe, tillige
mindes i våbenskjoldene på stolens vestvendte
side (jf. ovf.). Den er ved storfelternes bladkransede, stærkt fremspringende mands- og kvindebuster beslægtet med prædikestolen i Ullerup

(DK Sjyll 2256), dateret 1578, mens variationer
over halvsøjlernes akantusbladskeder ses på prædikestole i samme område fra tiden o. 1560.74
Den er tidligst omtalt af biskop Jacob Madsen,
der noterede, at den var opsat ‘foran koret i sydsiden’.10 En †muret sokkel er omtalt 1828, da
den skulle males.75 1866-67 blev prædikestolen
restaureret;19 bl.a. opsattes en †dør for opgangen
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Fig. 48-49. Reliefbuster på prædikestolens vestvendte side (s. 1935). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Relief busts on
west-facing side of pulpit.

(jf. fig. 24), ligesom snitværket blev kompletteret
og til dels nyskåret. Samtidig blev stolen afætset.76 Ved restaureringen 1951 blev døren fjernet,
og der udførtes en †sokkel og †opgang, muret af
røde teglsten i munkestensformat. Ved restaureringen 2015-16 udførtes den nuværende opgang
og sokkel.
Prædikestolen er opsat på sin oprindelige plads
i sydsiden af skibets første fag.
Stolestader (jf. fig. 25 og 53), 1861-62, af fyrretræ.6 Endegavlene, 125 cm høje, har tagformet
afslutning med udsparet trepas og armlæn med
forsænkede, kvartcirkulære felter hvori knapper.
Staderne står med egetræsådring fra o. 1900, stort

set svarende til den oprindelige staffering. Gavlenes trepas er ved restaureringen 2016 fremhævet
med forgyldning. Sæderne har hynder i gullig uld.
Stolene er opstillet i to rækker med 15 bænke i syd
og 13 bænke i nord, idet rækken her afbrydes af
herskabsstolen (jf. ndf.). 1861-62 var stolestadernes
antal 43.6 To stole er 2016 flyttet til kapellet på
kirkens nordside.
†Stolestader, uvis datering, nedtaget ved restaureringen 1861-62.6 1804 manglede nogle stole
‘under tårnet’.34 1818 manglede der ryglæn på 12
kvindestole,34 og 1835 nævnes, at kvindestolene
skulle forsynes med ‘rækker’ (rækværk, dvs. ryglæn).75
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†Præste- og degnestole. 1-2) Antagelig fra 1600eller 1700-tallet, men tidligst omtalt i forbindelse
med deres nedtagning ved restaureringen 186162.6 Præstestolen stod formentlig ved alterets nordside, degnestolen ved sydsiden. 3-4) 1861-62,6
egetræsmalet. Antagelig opstillet samme sted som
nr. 1-2. 5) (Jf. fig. 24), formentlig slutningen af
1800-tallet, indrettet i skibets nordøsthjørne med
to panelvægge med balustergitter foroven, svarende til stolen i Øster Skerninge (s. 1988).
Herskabsstol (fig. 50), 1861-62,6 for Otto Rosenørn Lehn til Hvidkilde. Stolen, der indgår i
det almindelige stoleværk, er lukket med en dør
med tre smalle, lodrette fyldinger under en frise
med ejerens slægtsvåben, omgivet af bladværk;
tv. for Rosenørn, i midten for Lehn, th. for von
Barner. Døren er ophængt mellem slanke, sekssidede søjler med firpasudskæring foroven. Mod
nordvæggen er fyldingspanel og sæde. Stolen er
egetræsmalet, våbenskjoldene står med heraldiske
farver. Opstillet vestligt i skibets andet fag.

1939

†Herskabsstole. 1-2) Hvidkildes stole er omtalt
1589 af Jacob Madsen. Stolene stod ‘i koret’.10
3-4) Erik Hardenberg og Anne Rønnows stole, opsat o. 1608. På stolene var ejernes våbener, svarende til †glasmaleri nr. 2, og derover deres initialer og årstal, hhv. »Anno EH 1608« og »Anno AR
1608«.45 Stolene, der stod som de ‘øverste’, dvs.
forrest i stolestadernes mands- og kvinderække,
må være indrettet af Anne Rønnow, efter hun var
blevet enke (jf. †glasmaleri nr. 2-3).77
5-6) Marqvard Bille og hustru Susanne Brockenhuus’
stole, opsat o. 1609. Gavle og døre var udsmykket
med ‘adskilligt billedhuggeri’. På Marqvard Billes
stol sås endvidere en ‘flyvende seddel’ med indskrift
i form af en forkortelse, gentaget tre gange på hver
gavl og en gang på døren: »HGTLOS«, af sognepræst Palle Saabye foreslået opløst som ‘Hjælp Gud
Til Liv Og Sjæl’.45 På døren var endvidere ‘tegnet’ (dvs. malet?): »MBF1609MBM« for Marqvard
Billes fædrene og mødrene slægt samt de tilhørende våbenskjolde, Bille og Rønnow. På Susanne

Fig. 50. Herskabsstol, 1861-62, for ejerne af Hvidkilde (s. 1939). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Family pew, 186162, for the owners of Hvidkilde.
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Brockenhuus’ stol fandtes de sammenskrevne initialer: »SMB« (Susanne Marqvard Billes) gentaget
tre gange på hver gavl og en gang på døren; endvidere fandtes ‘tegnet’: »SBHF1609SBHM« for
Susanne Brockenhuus’ fædrene og mødrene slægt
samt de tilhørende våbenskjolde, Brockenhuus og
Friis (af Hesselager). Også disse stole nævnes at
have stået ‘øverst’ i hhv. mands- og kvinderækken;
de må være opsat af Marqvard Bille, der 1606 var
blevet enkemand.
7-8) Erik Kaas til Lindskov (Lehnskov) og Kirsten
Gaas’ stole. Omtalt 1647, da Erik Kaas, som ellers havde regnet Egense for sin sognekirke, i stedet ønskede at søge Øster Skerninge (jf. s. 1988),
idet han ikke havde nogen begravelse i Egense
og heller ikke ‘så belejlige stolestader, at han kan
være fornøjet dermed’.78 1660 nævnes, at stolene
fandtes ‘bag Hvidkilde folks stader’ lige ud for en
pille, og at de var så små, at de kun kunne rumme
to eller tre personer.79

Fig. 51. Pengeblok, antagelig 1700-tallet (s. 1940). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Poor box, probably 18th century.

Fig. 52. Pengebøsser, o. 1857 (s. 1940). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Poor boxes, c. 1857.

20 løse stole, 2016, Per Axelsens Gerlev-stole, af
eg med hynde af sortviolet uld. Opstillet forrest i
skibet samt på orgelpulpituret (jf. fig. 53).
Bænke. 1-4) 1861-62,6 med svejfede sidevanger,
83 cm høje. Bænkene, der står med oprindelig
egetræsådring, er opstillet langs nord- og sydvæggene i koret og tårnrummet (jf. fig. 16).
Pengeblok (fig. 51), antagelig 1700-tallet, overalt beslået med jernplader og fastgjort til væggen
med to jernbånd. I forsiden er en hængslet låge,
sikret med et vandret, omløbende bånd, der på
siden krydses af et lodret bånd, som lukkes over
en øsken med en samtidig hængelås. Øverst er en
pengetragt. Blokken, der er egetræsådret, står ved
tårnrummets østvæg, syd for døren.
Pengebøsser (fig. 52), o. 1857, af sortmalet blik,
11,5 cm høje, koniske med let hvælvet låg med
pengesprække. Bøsserne, der anskaffedes til indsamling til fattige, står på små, svungne konsoller
af hvidmalet træ under orgelpulpituret.54
Skab (fig. 78-79), indrettet 1861-82 i triumfmurens nordside. Skabet er lukket med en revledør, 159×89 cm, med spidst afsluttede beslag og
rombeformet låseblik af sortmalet jern.
†Skab, 1861-62, til messeklæderne. I koret.6
De udvendige dørfløje stammer, med undtagelse
af nr. 5, fra restaureringen 1861-62.6 Fløjene, der
oprindeligt var egetræsmalede, er malet mørkebrune med beslag af sortmalet jern. 1) (Jf. fig. 14),
spidsbuet enkeltfløj med tre tilsvarende gennem-
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Fig. 53. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking west.
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brydninger med glas foroven, beslået med rudebosser og forsynet med dørring. I vestindgangen.
2) (Jf. fig. 6), dobbeltfløj, hver fløj med seks spidsryggede fyldinger. Fløjene er indsat i en spinkel
gerigt med vindue foroven. I kapellets nordmur.
3) (Jf. fig. 14), fladbuet enkeltfløj, i trappehuset
ved tårnet. 4) Enkeltfløj med fem spidsryggede
fyldinger, for redskabsrummet i kapellets vestside.
5) 1938,48 en dobbelt tremmefløj, indsat i vestindgangen. Også de indvendige dørfløje er fra 186162.6 1) (Jf. fig. 16 og 53), fladbuet dobbeltfløj.
Hver fløj har to fyldinger, rammeværket er prydet
med knapper; endvidere hjulformet dørgreb af
messing. Fløjen, der er malet lysegrå, var oprindeligt egetræsmalet. Mellem skibet og tårnrummet.
2) Enkeltfløj med to lodret delte fyldinger, malet
lysegrå. For opgangen til orgelpulpituret. 3) Svarende til nr. 2, dog er den øverste fylding indrettet
til salmebogsreol. For teknikrummet under orglet.
†Dørfløje. 1589 havde kirken tre ‘onde’, dvs.
dårlige døre.10 Det kan ikke afgøres, om der hentydes til åbningerne eller fløjene (jf. s. 1916).
†Pulpitur. Biskop Jacob Madsen noterede 1589,
at der ikke var noget pulpitur.10 Der må dog siden være opsat et pulpitur, antagelig ved vestvæggen; således nævnes en bænk på pulpituret
1806, og ved syn 1827 og igen 1830 anførtes, at
der manglede bænke på pulpituret.75 Pulpituret
må være nedbrudt ved restaureringen 1861-62.
†Herskabspulpitur, muligvis opsat o. 1750 af Johan Lehn, tidligst omtalt 1761.80 Opsat i nordsiden af langhusets andet fag over for prædikestolen
med udvendig adgang gennem en †tilbygning (jf.
s. 1916.81 Pulpituret med tilhørende opgang blev
nedbrudt ved restaureringen 1861-62.46
Orgel (jf. fig. 53), 1981, med otte stemmer og to
transmissioner, to manualer og pedal, bygget af P.
Bruhn & Søn, Årslev, med genanvendelse af facaden og tre stemmer fra †orgel nr. 2. Disposition:
Manual I: Principal 8' (190982), Gedakt 8' (1909),
Oktav 4' (1909), Oktav 2' (trm.), Mixtur II-III
(trm.). Manual II: Spidsgamba 8', Salicet 4', Oktav
2', Mixtur II-III. Pedal: Subbas 16'. Svelle for manual II (dog ikke Oktav 2'). Kopler: II-I, I-P, II-P.
Ombygget og udvidet 2017 af P. G. Andersen &
Bruhn, Årslev og Ølstykke. Disposition 2017 (11
stemmer, to manualer og pedal): Manual I: Princi-

Fig. 54. Salmenummertavle, 1868 (s. 1943). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Hymn board, 1868.

pal 8' (190983), Gedakt 8' (1909), Oktav 4' (1909),
Oktav 2', Mixtur II. Manual II: Fløjte 8', Gambe
8', Spilfløjte 4', Sesquialtera II. Pedal: Subbas 16',
Gedakt 8'. Tremulant. Svelle for manual II. Kopler: II-I, II-I 16', I-P, II-P. Orgelfacaden fra 1909
er genanvendt fra †orgel nr. 2 uden udskiftning af
de klingende prospektpiber. Et rundbuet pibefelt
med knapper i sviklerne er flankeret af to mindre,
ret afsluttede sidefelter; alle krones af udsavede
topstykker. Ved orglets ombygning 2017 er der
tilføjet to yderfelter, forsynet med nye piber. Facaden er brunviolet med forgyldte profiler; den
var oprindeligt mørkt egetrædsådret. På pulpitur
i skibets vestende med spillebord i orgelhusets
front.
†Orgler. 1) Ukendt byggeår og bygmester med
ca. otte stemmer.84 1861/62 opførtes et nyt pulpitur til orglet (jf. ndf.).6
2) 1909, med fire stemmer, bygget af A. H.
Busch & Sønner, København, skænket af Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.6
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Disposition: Bordun 16 Fod (fra Fs), Principal 8
Fod,85 Gedackt 8 Fod, Octav 4 Fod. Koppel M
4’-M. Mekanisk aktion, registerkancel-vindlade.
Facaden og tre af stemmerne er genanvendt i
kirkens nuværende orgel. 1928 forsøgte man fra
menighedens side, bl.a gennem pengeindsamling,
at foranledige en udskiftning af orglet med et
større, idet man fandt det for lille og for uskønt
klingende, og i øvrigt havde oplevet talrige funktionsbrist.86 På pulpitur i skibets vestende med
spillebord i orgelhusets nordre gavl (fig. 80).87
Orgelpulpituret (jf. fig. 53), opsat 1861/62,6 ved
vestvæggen, bæres af fire ottekantede søjler, de
to forreste med knægte. Brystningen, med fremskudt midtparti og skrå sidepartier, består af drejede balustre; ved de to forreste hjørner er ottekantede piller sat på retkantede fremspring,
hvorunder hængeknopper. Opgangen er via en
trappe i det søndre rum under pulpituret.Ved restaureringen 2015-16 blev pulpiturets midtparti
udvidet mod øst, sidepartierne gjort skrå og trappen fornyet. Samtidig blev den oprindelige egetræsådring erstattet af sort bemaling.
Salmenummertavler. 1) (Fig. 54), 1868. Syv tavler af træ, til skydebrikker. Rammen er profileret
med knapper foroven samt på de små, halvrunde
hængestykker under de lodrette sider; på bagsiden af den ene er blyantsindskrift med skriveskrift: »M. Jeppesen 1868«, formentlig snedkerens
signatur. Siden 2015-16 sortmalede med hvide
cifre; på en af tavlerne står med hvid antikva: »Altergang« og »Barnedaab«. Oprindeligt var rammen egetræsådret, selve tavlen sort.
Præsterækketavler. 1-2) O. 1983 (jf. tilsvarende
tavler i Ollerup og Lunde kirker, Sunds Hrd.), af
eg, med præsternes navne anført med fordybede
versaler. Ophængt i tårnrummet på hver side af
vestindgangen.
Kirkestævnetavle (fig. 55), formentlig o. 17501800, af træ, 31×47,7 cm, med svejfet overkant.
Sortmalet med en lys stribe langs kanten og indskrift med lys skriveskrift: »Lyses til Kirke Stevne«. Opbevares i rummet under orgelpulpituret.
Belysningen (jf. fig. 18 og 53), 2016, består af
enkle, højtsiddende ringkroner af messing med
nedhængende pærer. I kor og skib findes fire ellipseformede kranse, i tårnrummet en cirkulær.

1943

Fig. 55. Kirkestævnetavle, formentlig o. 1750-1800 (s.
1943). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Parish meeting
board, probably c. 1750-1800.

†Belysning, 1994, af messing, udført af gørtler
Per Hansen, Farum. Tre spinkle ringkroner, udformet som tornekranse og forsynet med refleksblomster. I skibet.
Kirkeskib (fig. 56), »Kandace«,88 1888, bygget
af skibsbygmester Rasmus Hansen og tilrigget
af skipper H. Holm, begge Skovsbostrand, skænket af fiskere fra Tankefuld og Fiskop.89 Tremastet
fuldrigger med 13 kanoner i hver side. Som galionsfigur ses overkroppen af en engel, flankeret
af bladranker. På agterspejlet står skibets navn og
årstallet for ophængningen under to korslagte
flag: »18Kandace.88«. Skroget er sortmalet med
forgyldte detaljer, hvide kanonporte og hvid
vandlinje samt bronzefarvet bund. Det er senest
restaureret 2015. Ophængt i en sortmalet jernkæde med forgyldt kugle foroven i buen mellem
skibets andet og tredje fag.
†Ligbåre, omtalt 1809. Båren stod i våbenhuset.34
Klokke (fig. 57), omstøbt 1839 af urmager Lars
Mortensen, Kerteminde, af †klokke nr. 3.19 90
cm i tværmål. Om halsen løber en bort af palmetter og derunder en støberindskrift med versaler: »Støbt af L. Mortensen Kjerteminde anno
1839«; på legemet endvidere kirkeejerens navn:
»Holsten Lehn«. Klokker af samme støber findes
i bl.a. Kerteminde, Agedrup og Nørre Søby (DK
Odense 2012, 4300 og 4051). Klokken er ophængt i vuggebom.
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Fig. 56. Kirkeskib, »Kandace«, 1888, bygget af skibsbygmester Rasmus Hansen og
tilrigget af skipper H. Holm, begge Skovsbostrand, skænket af fiskere fra Tankefuld og
Fiskop (s. 1943). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church ship, “Kandace”, 1888, built by
shipwright Rasmus Hansen and rigged by Captain H. Holm, both of Skovsbostrand, donated
by fishermen from Tankefuld and Fiskop.

†Klokker. 1-2) Da biskop Jacob Madsen besøgte kirken 1589, fandtes der to klokker.10 Antagelig blev de 1634 omstøbt til nr. 3.
3) 1634, støbt af Cordt Kleimann i Lübeck,90
antagelig af de to ældre klokker. Omstøbningen
blev bekostet af Hvidkildes ejere, hver med en
halvdel, hhv. Falk Gøye til Størringe og hustru
Karen Bille, samt Jytte Brock til Estrup, enke efter
Jørgen Skeel til Ulstrup.
Klokken, der var rigt udsmykket med indskrifter, religiøse symboler og våbenskjolde, er fyldigt
beskrevet i præsteindberetningen 1755.91 Om dens
hals var en støberindskrift på tysk: »M. Cort Kleiman hat mich gegosen, Durch das Feur bin ich
geflossen« (Mester Cordt Kleimann har mig støbt,
gennem ilden er jeg flydt) og derunder et skriftsted: »Venite exultamus Domino Jubilemus Deo
salutari nostro Ps 95« (Kom, lad os juble for Herren, lad os bryde ud i fryderåb for vor frelsende
Gud (Sl. 95,1)). På den side af klokkelegemet,
der vendte mod vest, fandtes ‘et krucifiks med to
kvinder ved siden’ (vel snarest Maria og Johannes)
og under dette to ‘åbne kroner’. Et tilsvarende kru-

cifiks fandtes på østsiden, og under det var en indskrift: »Pastore Ecclesiæ Jano Severino Montano.
Veni Cito Domine Jesu amen Apoc. ult.« (Mens
Jens Sørensen Bjerg var sognepræst. Kom snart,
herre Jesus, amen. Johannes Åbenbaring, til slut
(Åb. 22,20)). På klokkens nordvendte side fandtes
to våbener, antagelig Gøye og Bille og derunder
en giverindskrift: »A(nn)o 1634 d. 20de Octob(e)r
Lod ærlig og Velbiurdig Mand Falch Giøe Henrichsen med sin kiære Frue, ærlig og Velbiurdig
Fr(u) Karren Bille Marcus Datter bekoste denne
halve Klokke at omstøbe til Guds Navns Ære, og
Egense Kirches tieniste«. Endelig sås på den sydvendte side et våben, antagelig Brock, ledsaget af
en giverindskrift: »A(nn)o 1634 d. 20 Octobris
Lod ærlig og Velbiurdig Frue Jutte Broch Sl. Jørgen Skiels til Estrup bekoste denne halve Kloche at omstøbe til Guds Navns Ære og Egense
Kirches tieniste«. 1718 var klokken i stykker og
havde mistet meget af sin lyd;58 1724 nævnes, at
den var revnet,61 og 1729 kaldes den brøstfældig.58
Op gennem 1830’erne nævnes gentagne gange, at
den burde omstøbes,92 hvilket skete 1839.
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Fig. 57. Klokke, 1839, støbt af urmager Lars Mortensen, Kerteminde (s. 1943). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Bell, 1839, cast by the clockmaker Lars Mortensen, Kerteminde.

GRAVMINDER
Mindetavler. 1) (Fig. 58), o. 1864, over fem faldne
i de slesvigske krige 1848-50 og 1864: J. Hansen, 3. jægerkorps, †23. april 1848 ved Slesvig, R.
Hansen, 3. jægerkorps, †5. juni 1848 ved Dybbøl,
H. Madsen, 2. f(or)st(ærknings)jægerkorps, †25.
juli 1850 ved Isted, H. Madsen, 3. jægerkorps,
†12. sept. 1850 ved Mysunde, M. Rasmussen, 17.
infanteriregiment, †18. april 1864 ved Dybbøl.
Tavlen opsattes af »Vaabenbrødre og størstedelen
af Sognets Beboere«.

Tavle af hvidt marmor, 74×48 cm, med indskrift med fordybet antikva, udfyldt med sort.
Indmuret i tårnrummets nordvæg.
2) (Fig. 59), o. 1945, over to faldne i modstandskampen under Anden Verdenskrig: Lennart
greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, *4. maj 1916, †28.
marts 1945, og Knud Hofman Laursen, *4. okt.
1922, †2. maj 1945. »Egense sogn satte dette minde«.
Tavle af lyst marmor med sorte årer, 93×65 cm,
indskrift med påsatte versaler af metal. Indmuret i
tårnrummets nordvæg.
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Fig. 58-59. Mindetavler. 58. Nr. 1, o. 1864, over fem faldne i de slesvigske krige 1848-50 og 1864 (s. 1945). 59. Nr.
2, o. 1945, over to faldne i modstandskampen under Anden Verdenskrig: Lennart greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
(†1945) og Knud Hofman Laursen (†1945) (s. 1945). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Memorial tablets. 58. No. 1, c.
1864, to five of the fallen in the Schleswig Wars 1848-50 and 1864. 59. No. 2, c. 1945, to two of the fallen in the resistance
during World War II: Count Lennart Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (†1945) and Knud Hofman Laursen (†1945).

Gravsten. 1) (Fig. 60). Romansk, af rødgrå granit, 160×49 cm. Stenen, der er revnet midt over,
har en svag rundstav langs de tre sider og processionskors på sokkel, angivet med fordybede konturlinjer. Den er indmuret i tårnets vestmur, syd
for døren.
2) (Fig. 61). Romansk, af rød granit, 120×35-29
cm, trapezformet, med spor af rød kalkfarve (jf. s.
1917). På stenen er med fordybede konturlinjer
vist et processionskors. Den er indmuret i korets
sydmur.
Yderligere to mulige romanske gravsten er indmuret i soklen på korets sydside (jf. s. 1911 og fig.
61).
3) (Fig. 62-64 og 82), 1556, over Eler (Eiler)
Rovnow (Rønnow), søn af Marqvard (Marquard),
†15 (1565), og hustru Anne Rovnow (Røn-

now), datter af Tvge (Tyge) Krabbe, †1543, samt
begge deres børn.93
Figursten af lys grå kalksten, 227×114 cm, signeret nederst til højre af en slesvigsk stenhugger, monogramisten »AS«.94 Den meget velbevarede og velhuggede sten har en bred, omløbende
ramme med i alt 16 anevåbener. Indskriften, på
plattysk, er anbragt i et profilindrammet, forsænket felt under figurerne; den står med reliefversaler, hvoraf adskillige bogstaver er sammenskrevet eller indskrevet i de forrige. Ægteparret står
let vendt mod hinanden med hænderne samlet
i bøn under en rundbuet arkade med englehoveder i sviklerne; foran dem står to af parrets
børn, en dreng og en pige, i tilsvarende positur (fig. 82). Ved buens issepunkt er hæftet et
bånd med en skråthængende tavle med latinsk
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Fig. 60. Gravsten nr. 1, romansk, indmuret i tårnets vestmur (s. 1946). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Tombstone no. 1, Romanesque, set in the west wall of the tower.

indskrift med fordybede versaler: »Gloria[!] rex
Christi[!] veni cvm pace« (Ærens konge, Kristus,
kom med fred). Figurfeltet har prikhugget bund.
Eiler Rønnow har kort hår, som er ret afskåret
ved ørerne, og langt, lokket skæg. Han er iført en
kort kappe over en overdel med posede ærmer,
tætsiddende hoser og komulesko. Hans arme er
ført ud gennem opskårne slidser i kappens frit
nedhængende ærmer. Om halsen bærer han en
bred kæde, og bag hans højre ben ses klingen
af et sværd. Anne Krabbe, med plisseret hue, har
knælang kåbe over en mønstret overdel med høj,
tætsluttende krave, fodlang nederdel samt forklæde, hvorunder hendes skosnuder titter frem.
Om halsen bærer hun to svære kæder. Parrets
søn er udført som en næsten tro kopi af faderen,

blot uden skæg; datteren har lang, folderig brokadekjole med pufærmer og tilhørende hue og
bærer som moderen to kæder om halsen. Nederst til højre på stenen er stenhuggerens signatur indhugget: »AS 1556«.
Jacob Madsen bemærkede 1589, at stenen var
hævet 3 kvarter (knap 50 cm) over gulvet.95 Den
lå i koret;96 1761 bemærkede Søren Abildgaard,
at det øverste, midterste våbenskjold var skjult
under døbefontens fod;97 den må da have ligget
i niveau med gulvet. Formentlig 1811 blev stenen flyttet til Hvidkilde, hvor den var indfattet i
en ‘mur’ på øen Storeholm i Hvidkilde Sø.98 O.
1861 blev den ført tilbage til kirken og indmuret i tårnrummets nordvæg, omgivet af en enkel
profilramme af stuk.99

Fig. 61. Gravsten nr. 2, romansk, indmuret i korets sydmur (s. 1946). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Tombstone no. 2, Romanesque, set in the south wall of the chancel.
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Fig. 62. Gravsten nr. 3, 1556, over Eiler Rønnow (†1565) og hustru Anne Krabbe
(†1543) samt to af parrets børn (s. 1946). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tombstone
no. 3, 1556, of Eiler Rønnow (†1565), his wife Anne Krabbe (†1543) and two of the couple’s
children.
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Fig. 63-64. Gravsten nr. 3, 1556, over Eiler Rønnow (†1565) og hustru Anne Krabbe (†1543) samt to af parrets
børn (s. 1946). 63. Usigneret og udateret tegning (o. 1750). I RAK. 64. Tegning af Søren Abildgaard 1761. I NM.
– Tombstone no. 3, 1556, of Eiler Rønnow (†1565), his wife Anne Krabbe (†1543) and two of the couple’s children. 63.
Unsigned, undated drawing (c. 1750). 64. Drawing by Søren Abildgaard, 1761.

4) (Fig. 65-67), o. 1572, over Bent Norby til
Lindskov, †25. okt. 1565, og hustru Kirsten
(Skinkel), †allehelgensdag (1. nov.) [1572].93
Figursten af rødgrå kalksten, 196×126 cm, formentlig udført i et fynsk værksted.100 Stenen er
stærkt ødelagt med mange revner, der er samlet
med cement, og mandsfigurens ansigt og kvindefigurens hoved er brudt af ligesom det nederste
højre hjørne. Indskrift med fordybede versaler i
tværrektangulært postamentfelt. Langs de lodrette sider er to gange otte anevåben; heraf er flere
dog ødelagte.101 Ægteparret står let vendt mod

Danmarks Kirker, Svendborg

hinanden under en dobbeltarkade båret af tre piller med volutkapitæler. I sviklerne er englehoveder. Bent Norby, med bølget hår og skæg, bærer
fuld pladerustning smykket med bladornamentik.
Han holder en stridsøkse i højre hånd og et sværd
i venstre, og ved hans venstre ben ligger hans fjerprydede hjelm. Hustruen, med hænderne samlet i bøn, er vist i enkedragt med langt hovedlin,
kjole og kappe, hvis ærmer hænger tomme ned.
1589 anførte Jacob Madsen, at stenen lå ved
alterets nordside; endvidere at Bent Norby var
blevet ‘slagen i Sverige’ og ikke lå begravet un-
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Fig. 65. Gravsten nr. 4, o. 1572, over Bent Norby til Lindskov (†1565) og hustru Kirsten Skinkel
(†1572) (s. 1949). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tombstone no. 4, c. 1572, of Bent Norby of Lindskov (†1565) and his wife Kirsten Skinkel (†1572).
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Fig. 66-67. Gravsten nr. 4, o. 1572, over Bent Norby til Lindskov (†1565) og hustru Kirsten Skinkel (†1572)
(s. 1949). 66. Usigneret og udateret tegning (o. 1750). I RAK. 67. Tegning af Søren Abildgaard 1761. I NM. –
Tombstone no. 4, c. 1572, of Bent Norby of Lindskov (†1565) and his wife Kirsten Skinkel (†1572). 66. Unsigned, undated
drawing (c. 1750). 67. Drawing by Søren Abildgaard, 1761.

der den. Det gjorde til gengæld parrets søn, ‘onde
Erik Norby’, selv om hans navn ikke fandtes på
den (jf. †begravelse ndf.).102 1761 noterede Søren Abildgaard, at stenen lå ‘oppe i koret ved den
nordlige side ind under et pulpitur og en trappe,
hvorved en del af våbnerne og andre figurer bliver
skjult’ (jf. fig. 67 og †herskabspulpitur s. 1942).103
Stenen blev antagelig fjernet fra kirken 1811104
og anvendtes siden som trappesten.105 1923 blev
fragmenterne genfundet, og stenen blev restaureret og opsat i tårnrummet6 ved sydvæggen, øst
for vinduet, på en sokkel af rødlig granit.
†Murede begravelser. 1) For Hvidkildes ejere m.fl.
Antagelig o. 1550, i koret. En hvælvet krypt, ca.
4×3 m, med nedgang fra midtergangen ad en
muret trappe gennem en fladbuet dør (jf. fig. 81).

Kisterne blev udtaget 1811 og overført dels til Sørup (s. 468), dels til kirkegården.106
Begravede: Antagelig Anne Krabbe †1543 og Eiler Rønnow †1565 (jf. gravsten nr. 3) samt Kirsten Skinkel †1.
nov. 1572 (jf. gravsten nr. 4); formentlig hendes søn,
‘onde Erik Norby’, som 13. aug. 1585 blev skudt af
sin egen kok på vejen mellem Kværndrup og Bobjerg, begr. 16. sept. 1585;107 Eiler Rønnows datter,
Karen Rønnow, †4. april 1592, begr. 9. maj 1592;108
Marqvard Billes søn begr. 2. juli 1599;109 Karen Rønnows søn (med Jens Bille), Claus Bille, nedsat 17. febr.
1601;110 ritmester Jørgen Kaas, ‘skudt ved Iversnæs i
det svenske overfald’, dvs. ved svenskernes landgang på
Fyn i januar 1658, begr. 26. juni 1658;111 major Henrik
Gøye til Brandholm †1668;112 major Hans Brockenhuus von Løwenhielm †1752;113 Johan Lehn til Hvidkilde, Nielstrup og Lindskov †1760, hans hustru Edel
Margrethe Brockenhuus von Løwenhielm †1767.4
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Fig. 68-69. Mindekranse. 68. Nr. 1, 1904, over Erik Rosenørn Lehn (†1904) (s. 1953). 69. Nr. 2, 1909, over Fritz
Ahlefeldt Laurvig Lehn (†1909) (s. 1953). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Memorial wreaths. 68. No. 1, 1904, to Erik
Rosenørn Lehn (†1904). 69. No. 2, 1909, to Fritz Ahlefeldt Laurvig Lehn (†1909).

†Kistebeslag, 1-2) 1565, af kobber, fra Eiler Rønnows kiste, det ene med våbenskjolde for Rønnow og Hardenberg og derover indskrifterne:
»Salig Eiler Rønnovs Ferne« og: »Salig Eiler
Rønovs Mørne«, det andet med årstallet »1565«.
Beslagene fandtes i krypten 1755.45 3-4) Et uspecificeret ‘navneskjold’ fra 1773 og et ‘prydskjold’,
konstateret ved undersøgelsen af krypten 195051.114
2) ‘Erik Kaas’ forældres begravelse’, dvs. for Hans
Kaas og Birgitte Eriksdatter Norby; omtalt 1660.79
En lille begravelse under sønnen Erik Kaas’ og
Hvidkilde folks stole (jf. †herskabsstol nr. 5-6),
hvor der ikke var plads til flere end forældrene.

Begravede: Hans Kaas †1632; Birgitte Norby, datter af
Erik Norby (jf. nr. 1), † før 1627; muligvis amtmand i
Holsten, Niels Kaas, søn af Hans Kaas og hans anden
hustru,Vibeke Ahlefeldt, † ‘i armod’ hos Rudbek Kaas
på Lindskov efter 1687.115

En †jordfæstebegravelse(?) (‘gravplads’) blev konstateret 1950 ved nordsiden af gravkrypten under
koret, ca. 80 cm nede (jf. fig. 81).114
†Gravfane, o. 1668, over Henrich Giøe (Henrik Gøye) til Brandholm, major ved det sjællandske regiment til fods, søn af Eschel Giøe (Eskild
Gøye) til Brandholm og Emerentze Rosenkrantz, *12. marts 1633 på Brandholm i Jylland,
†17. febr. 1668 i København, 35 år gammel på
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nær tre uger og tre dage.116 1755 nævnes, at fanen
havde hængt i kirken, men nu var taget ned.45
Mindekranse. 1) (Fig. 68), 1904, over Erik Rosenørn Lehn, *26. maj 1825, †5. okt. 1904.
To kranse af sølv, indsat i en profileret ramme
af bejdset eg på en bund af sort fløjl; 147×80 cm.
Rammen har tovsnoning langs kanten og foroven en cirkelmedaljon med afdødes kronede
monogram i relief: »ERL«. Forneden er indskriften anført med reliefversaler i to forsænkede
bånd, flankeret af rosetmedaljoner.
De to kranse er dannet af egegrene, bundet
med en sløjfe hvorpå et skjold med graveret
indskrift. På den øverste krans læses med skriveskrift: »Fra Beboere i Egense«, på den nederste med versaler, antikva og fraktur: »Lehnsbaron
E. Rosenørn-Lehn, R(idder) af D(anne)b(ro)g
fra Baroniet Lehns Funktionærer & Forpagtere
1904«. Opsat på nordvæggen i skibets andet fag,
øst for vinduet.
2) (Fig. 69), 1909, over Fritz Ahlefeldt Laurvig
Lehn, *10. juni 1853, †24. febr. 1909.
Mindekrans, bøgegren og skjold af sølv, indsat i
en ramme af egetræ, svarende til nr. 2, med afdødes kronede monogram foroven.
Bøgegrenen er bundet med en sløjfe, der på
båndenderne har indskrift med graveret skriveskrift: »Kammerherre, Hofjægermester, Greve F.
L.V.Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. R(idder) af D(anne)
b(ro)g og D(anne)b(rogs)m(an)d, †24.2.1909. I
taknemlig Erindring fra Baroniet Lehns Forstvæsen«. Skjoldet har indskrift med skriveskrift:
»Fra Personale og Arbejdere paa Lehnskov«. På
kransens båndender læses med skriveskrift: »Greve
F. L. V. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn †24.2.1909. Fra
Forpagtere og Funktionærer paa Baroniet Lehn«.
Opsat på nordvæggen i skibets andet fag, vest for
vinduet.
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 70), o. 1802, over
Erich Monrath, sognepræst, *1. jan. 1723, †9. jan.
1802, og hans første hustru Elisabeth Kirstine
Saabye, med hvem han fik otte børn, hvoraf en
søn sammen med moderen hviler under stenen,
og hans anden hustru Anne Margrethe Ferslew,
der kun overlevede ham i tre måneder og 15
dage. Stenen er lagt af hans efterlevende syv
børn.

1953

Liggesten af rødgrå kalksten, 185×94 cm, med
let ophøjet skriftfelt, hvorpå indskrift med fordybet kursiv; i hjørnerne er rosetmedaljoner. Stenen ligger vest for kirken.
2) (Fig. 71), over Peter Hansen, gårdmand, *21.
marts 1785, †4. marts 1855.
Skriftrulle af sortmalet støbejern, 34×33 cm,
med indskrift med reliefversaler.Vest for kirken.
I kirkegårdens sydvestlige hjørne findes et nyere gravsted for senere ejere af Hvidkilde.

Fig. 70. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1802, over sognepræst Erich Monrath (†1802), hans første hustru
Elisabeth Kirstine Saabye, og hans anden hustru Anne
Margrethe Ferslew (s. 1953). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Churchyard monument no. 1, c. 1802, to Pastor
Erich Monrath (†1802), his first wife Elisabeth Kirstine
Saabye, and his second wife Anne Margrethe Ferslew.
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Fig. 71. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1855, over gårdmand Peter Hansen (†1855) (s. 1953). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 2, c. 1855,
to farm owner Peter Hansen (†1855).

KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Egense Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i Svendborg Amt i
almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen på det pågældende amt; referencer
inden for Svendborg Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet København (RAK). Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor:
2244-191. Dokumenter ang. salg af Hvidkilde og det
halve af Lindskov til Johan Lehn 1725 (Rtk. 2244-191.
Dok. ang. salg af Hvidkilde).
Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv: Indberetninger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786.
– Synsforretninger over kirker 1718-35 (Bispeark. Syn
over kirker). – Indberetninger om kirker og kirkegårde
1812-43 (Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde). –
Sunds Herreds breve 1541-1805, 1805-1968 (Bispeark.
Sunds Hrds. breve). Sunds Herreds provstiarkiv: Register
over kirkernes indkomster 1576 (Provstiark. Reg. over
kirkenes indk.). – Kirkeregnskaber 1645-75. – Justitsprotokol m.m. 1690-1824 (heri kirkesyn 1760-1824)
(Provstiark. Justitsprot. m.m.). – Breve fra biskop, amtmand, stiftsøvrighed og forskellige 1727-1812. – Forskelligt 1851-75 (Provstiark. Forsk.). – Synsprotokol
for kirker 1935-81 (Provstiark. Synsprot.). Svendborg
Amtsprovsti: Synsprotokol for Sunds og Sallinge herre-

der 1824-39 (Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.). Egense
menighedsråd: Kirkeprotokol 1861-1984 (Menighedsrådsark. Synsprot.). Lehn Godsarkiv: Sager vedr. baroniet
Lehns kirker 1792-1921 (Lehn Godsark. Sager vedr.
kirker). – Byggesager 1861-1922 (Lehn Godsark. Byggesager). – Sager vedr. Egense Kirke 1891-1927 (Lehn
Godsark. Sager vedr. Egense). – Den kgl. bygningsinspektør: Bilag vedr. kirker på Fyn nr. 50 (Den kgl. bygningsinspektør. Bilag vedr. kirker). – Sager vedr. kirkebygninger
på Fyn 1896-1925. Fyn i almindelighed. Topografica: 6.
Udskrift af de af stiftets præster i henhold til stiftsøvrighedens befaling af 22. okt. 1706 indgivne beretninger om kirkerne og disses antikviteter (Fyn i alm. 6.
Indb. 1706-07).
Det Kongelige Bibliotek (KB). Gamle kongelige Samling.
2351. 4º. Udskrift af Præsteskabets i Fyens Stift Antegnelser om Kirkerne i Fyen og underliggende der i Stiftet,
for det meeste samlede og indgivne til Stiftets Øvrighed
1706-1707, med nogle faae Tegninger af Gravsteder og
Vaabener (GKS 2351. 4º. Indb. 1706-07). Ny kongelig
Samling. 368b. 2º. En Samling af forskjellige Stykker til
Danmarks Topographi (NKS 368b. 2º. Saml. til Danmarks top.). Kallske samling. 377. 4º. Kopi af beskrivelse
over kirkerne og herregårdene i Fyn og i Langeland, af
sognepræsterne til Thuras brug forfattet 1755 (Kallske
saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755).
Egense og Rantzausminde Lokalhistoriske Arkiv (Egense
Lokalhist. Ark.). Materiale vedr. Egense Kirke.
Nationalmuseet (NM). Indberetninger: Vilhelm Petersen 1893 (bygning, inventar, gravminder). – Chr. Axel
Jensen 1930 (gravsten). – Mogens Larsen 1955 og
1957 (altertavle). – Lise Thillemann april og maj 2007
(murbehandling). – Karin Vestergaard Kristiansen 2012
(inventar).
Tegninger og opmålinger. Rigsarkivet, København
(RAK). Håndskriftsamlingen. I. Individuelle samlinger af
blandet indhold. 69-70. Klevenfeldt, Terkel (1710-70)
(to gravsten).
Nationalmuseet (NM): Søren Abildgaard 1761 (to
gravsten). – Niels Ringe (udateret, o. 1825-50) (en
gravsten). – Lars Mindedal (opmålinger af tårnfacader)
1983. – Clausen & Weber Arkitekter (opmålinger af
plan, snit og facader) 2005. – Havsteen-Mikkelsens
Tegnestue (opmåling af plan og snit) 2012 og 2014.
Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen, kirkens omgivelser og bygning ved Pia Katrine Lindholt,
glasmalerier, inventar og gravminder ved Rikke Ilsted
Kristiansen, heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt.
Arkivalielæsning ved Marie Louise Blyme, Rasmus
Christensen, Bjørn Westerbeek Dahl og Andreas Broby
Åberg-Jensen m.fl. Oversættelser ved James Manley
(engelsk) og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet juni 2018.

EGENSE KIRKE
1

Diplomatarium Danicum, Det danske Sprog- og Litteraturselskab (udg.), 3, IX, Kbh. 1982, nr. 380 (2. juli
1374).
2
Diplomatarium Danicum (note 1), nr. 542 (8. dec.
1374).
3
Scriptores Rerum Danicarum medii ævi, Jacob Langebæk
m.fl. (udg.), I, Kbh. 1772, 323.
4
Erich Pontoppidan og Hans de Hofman, Den danske
Atlas VI, Kbh. 1774, 712.
5
Kong Frederik den førstes danske Registranter, Kr. Erslev
og W. Mollerup (udg.), Kbh. 1879, 22. juni 1529.
6
RAO. Menighedsrådsark. Synsprot.
7
»Domme fra Christian III’s Tid angaaende kirkelige
Forhold«, Holger Fr. Rørdam (udg.), Kirkehistoriske
Samlinger, II, 5, 1869-71, 518.
8
»Register paa Præsternes Underholdning i Nyborg
Len 1554«, Fra Fyens Fortid. Samlinger og Studier, G.Wad
(udg.), 1, 1916, 132 f.
9
RAK. Håndskriftsamlingen. VI F 5. Uddrag af Sunds
Herreds gamle Provstebøger 1572 m.m.; RAO. Provstiark. Reg. over kirkernes indk.Tilsvarende modtog heller
ikke kirkerne i Sørup og Kværndrup et eksemplar.
10
Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, Jens Rasmussen og Anne Riising (udg.), Odense 1995, 213.
11
Jacob Madsens visitatsbog (note 10), 214.
12
Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, Anne
Riising og Mogens Seidelin (udg.), Odense 1991, 176
(30. okt. 1639).
13
RAO. Den kgl. bygningsinspektør. Sager vedr. kirkebygninger på Fyn 1896-1925.
14
På luftfoto 1950 (fig. 2) er kirkegården endnu ikke

Fig. 72. Skitse af kirken i biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. I RAO. – Sketch of the church in
Bishop Jacob Madsen's book of visitations 1588-1604.

1955

udvidet for tredje gang, mens den på original 2-kortet
1962 (Geodatastyrelsen) er blevet udvidet.
15
RAO. Provstiark. Synsprot.
16
I NM.
17
RAO. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde.
18
Parkeringspladsen anlagdes 1998; jf. korrespondance
i NM.
19
RAO. Lehn Godsark. Sager vedr. kirker.
20
Korrespondance i NM.
21
Jacob Madsens visistatsbog (note 10), 213; NM. C. T.
Engelstoft, Kirkerne i Fyns Stift.
22
Jacob Madsens visitatsbog (note 10), 213; Niels Jørgen
Poulsen, »De glæsklædte grave. Landsbykirkegården fra
grønning til haveanlæg«, Nationalmuseets Arbejdsmark,
2003, 55.
23
RAO. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde; Lehn
Godsark. Sager vedr. kirker.
24
Koret kan oprindeligt have udgjort mere end det
ene fag, men 1589 stod prædikestolen mellem første
og andet fag (s. 1923). Jacob Madsens visistatsbog (note
10), 213.
25
J. G. Burman Beckers skitse 1856 (fig. 73) samt
biskop Engelstofts beskrivelse 1858 er hovedkilderne
til kirkens udseende inden restaureringen 1861-62.
26
Engelstoft (note 21).
27
Tårnrummets hvælv var planlagt med hvælvforlæg i
murværket, men hvorvidt det blev opmuret på samme
tid, kan ikke afgøres.
28
En del senmiddelalderlige, fynske kirketårne har fået
tilføjet trappehuse kort efter deres opførelse, eksempelvis Rønninge (DK Odense 3721), Nørre Lyndelse (DK
Odense 3931) og Drigstrup (DK Odense 4084).
29
Lignende indkapslede gavltrekanter med glugger og
blændinger kendes fra Bregninge (DK Holbæk 172223) og Brenderup (Odense Amt).
30
Hvorvidt årstallet henviser til forhøjelsen eller en
større reparation af tårnet, kan ikke besvares ud fra det
bevarede kildemateriale.
31
En †klokkestol var 1817 faldefærdig, og ankerbjælkerne kan være benyttet som ophæng herefter. RAO.
Provstiark. Justitsprot. m.m.
32
Våbenhuset nævnes første gang 1803; RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.
33
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Engelstoft (note
21).
34
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.
35
Trap, 5.udg., 676.
36
Restaureringen 1861-62 belyses af materiale i NM,
bl.a. indb. ved Lise Thillemann 2007, samt RAO. Provstiark. Forsk.; Menighedsrådsark. Synsprot.; Lehn Godsark. Byggesager.
37
I forbindelse med restaureringen 2015-16 blev det
besluttet ikke at fjerne cementpudsen fra kirkens indre,
da det ville beskadige hvælvenes teglsten, jf. forprojekt
til indvendig restaurering 2014 ved Havsteen-Mikkelsens Tegnestue, i NM.

1956
38

SUNDS HERRED

Hvorvidt hele taget blev udskiftet til det nuværende
fyrretræstagværk 1861-62 eller tidligere, kan ikke
påvises ud fra den bygningsarkæologiske undersøgelse.
39
Murstenene og den kamtakkede gavl ligner korets
nye østgavl fra 1861-62, hvorfor trappehusets øverste
del formentlig blev opført på samme tidspunkt.
40
NM. Indb. ved Lise Thillemann 2007.
41
Ved restaureringen 2015-16 blev under korgulvet
fundet en »flaskepost« fra restaureringen 1951, hvori
var beskrevet, hvilke arbejder der blev udført. En
tilsvarende flaske blev nedlagt under det nye korgulv
2015-16, jf. skrivelse fra menighedsrådsmedlem Hans
Pahlke Møller 2016, i NM.
42
Forprojekt til indvendig restaurering 2014 ved Havsteen-Mikkelsens Tegnestue, i NM.
43
Den blå indvendige kalkning fra anden halvdel af
1800-tallet kendes også fra Øster Skerninge (s. 1975),
Sørup (s. 458) og Røsnæs (DK Holbæk 1358). NM.
Indb. ved Lise Thillemann 2007.
44
RAO. Menighedsrådsark. Synsprot.; Lehn Godsark.
Sager vedr. Egense.
45
KB. Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne
1755.
46
RAO. Menighedsrådsark. Synsprot.; Lehn Godsark.
Byggesager.
47
RAO. Menighedsrådsark. Synsprot.; Egense Lokalhist.
Ark. Avisudklip 6. okt. 1951.
48
RAO. Provstiark. Synsprot.; Menighedsrådsark. Synsprot.
49
Skjoldet står tomt, men har formentlig oprindeligt
kunnet identificeres ved sin staffering (lodret delt af
gult og rødt).

50

NM. Indb. ved Mogens Larsen 1955 og 1957.
Egense Lokalhist. Ark. Avisudklip 6. okt. 1951. Tavlerne kan muligvis være nyudført ved restaureringen
1866 som kopier af ældre stykker.
52
Maleriet i Ammensleben er signeret »Nicol Rosman
(Nikolaus Rossmann) 1615«; jf. Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz
Sachsen 29, Halle 1910, taf. 3, og 30, Halle 1911, 19.
53
Anne Hardenberg var datter af Erik Hardenberg,
hvis part af Hvidkilde dog gik i arv til hendes lillesøster, Mette Hardenberg (†1629), g.m. Predbjørn
Gyldenstier ne til Vosborg (†1616). Med sin mand
skænkede hun 1602 en altertavle til Rårup Kirke, som
tilhørte parret (DK Vejle 1420).
54
RAO. Menighedsrådsark. Synsprot.; Lehn Godsark.
Sager vedr. kirker.
55
NM. Indb. ved Karin Vestergård Kristiansen 2012.
56
Finn Grandt-Nielsen, Fynsk Kirkesølv, Odense 1983,
45.
57
KB. Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne
1755. Knoppen er siden en reparation 1865 monteret
på hovedet, jf. Grandt-Nielsen 1983 (note 56), 45. Pga.
indskriften anførtes det i 1700-tallet, at kirken havde
været viet til de hellige tre konger (jf. s. 1905).
58
RAO. Bispeark. Syn over kirker.
59
Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før
1870, II, Kbh. 1982, nr. 4459, Grandt-Nielsen 1983
(note 56), 153.
60
Her er mesteren dog forvekslet med den århusianske
guldsmed Ole Ravn.
61
RAK. Rtk. 2244-191. Dok. ang. salg af Hvidkilde.
62
Grandt-Nielsen 1983 (note 56), 148.
51

Fig. 73. Kirken set fra syd. Bemærk forvrænget perspektiv. Tegnet af J.G. Burman
Becker 21. juli 1856. I KB. – The church seen from the south.

EGENSE KIRKE

1957

Fig. 74-77. Kirken under restaurering. 74. Tilmuret dør til †herskabspulpitur (s. 1916). 75. To romanske vinduer i
nordfacaden. Det østlige anes bag stræbepillen. 76.Våbenhuset set fra syd. 77. Den blændede romanske syddør. Foto
C&W Arkitekter 2007. – Church during restoration. 74. Bricked-up door to †family gallery. 75.Two Romanesque windows
in the north facade.The eastern one can be glimpsed behind the buttress. 76.The porch seen from the south. 77.The bricked- up
Romanesque south door.
63

Bøje 1982 (note 59), nr. 4117.
RAO. Menighedsrådsark. Synsprot; Egense Lokalhist.
Ark. Avisudklip 8. okt. 1951.
65
Egense Lokalhist. Ark. Avisudklip uden dato. Jf. også
Anne-Grete Thestrup, »Messehageler i Svendborg
Provsti«, Årbog for Svendborg & Omegns Museum, 1991,
108.
66
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
64

67

M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte,
Kbh. 1941, 114 f.
68
Lis Jacobsen og Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, Kbh. 1941-42, nr. 185; Mackeprang 1941 (note 67),
43 f. og 117; endvidere runedatabasen http://runer.
ku.dk (nr. 181).
69
Mackeprang 1941 (note 67), 117.
70
RAO. Lehn Godsark. Byggesager.
71
Jf. dåbsfadet i Tved (s. 1861 med note 74).

1958

SUNDS HERRED

Fig. 78-79. 78. Skab i triumfmuren hvori den senmiddelalderlige hvælvpille er bevaret (s. 1940), set mod vest. 79. Skabets dørfløj, 1861-62 (s. 1940). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – 78. Cabinet in the chancel arch wall looking west, in which the Late Medieval
vault pillar is preserved. 79. Door wings 1861-62.

72

RAO. Menighedsrådsark. Synsprot.
Helt udelukkes kan det ikke, at våbenskjoldene
i stedet repræsenterer Eiler Rønnows datter og svigersøn, Anne Rønnow og Erik Hardenberg, der også
markerede sig med andre gaver, men som først 1603
optræder som medejere af godset og kirken. I så fald
skulle Rønnowvåbenet over mandsbusten være hendes
fædrene og Krabbevåbenet over kvindebusten hendes
mødrene, mens Rosenkrantzvåbenet under mandsbusten skulle være hans mødrene og Hardenbergvåbenet
under kvindebusten hans fædrene; ligeledes en usædvanlig placering af våbenerne. At dømme ud fra stolens stilpræg skulle donationen dog være sket, længe
før ægteparret opnåede medejerskab til kirken, hvilket
næppe er sandsynligt.
74
Således f.eks. Stepping 1558, Øsby 1559 og Øster
Løgum 1562 (DK Sjyll 341, 490 og 1776).
75
RAO. Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
76
NM. Indb. ved Karin Vestergaard Kristiansen 2012;
Egense Lokalhist. Ark. Avisudklip 6. okt. 1951.
77
Helt udelukkes kan det vel ikke, at der er tale om
nyudsmykning af Hvidkildes stole (nr. 1-2).
78
Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold
1551-1660, Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1885-2005 (15.
juli 1647).
79
Kirkehistoriske Samlinger III, 2, 1877-80, 196.
73

80

På Søren Abildgaards tegning 1761 af gravsten nr. 4
(fig. 67) er noteret, at stenen var delvist skjult under et
pulpitur og en trappe; jf. Poul Grinder-Hansen, Søren
Abildgaard (1718-1791) Fortiden på tegnebrættet, Kbh.
2010, nr. 362. På en usigneret tegning (fig. 66), udført
‘nogle år’ før 1755, er hele stenen aftegnet. Jf. også note
101.
81
RAO. Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.; Engelstoft
(note 21).
82
C-H fælles med Gedakt 8'.
83
C-H nye piber.
84
Det fremgår af orgelkonsulent, professor J. H. Nebelongs erklæring 12. okt. 1925, at man ved bygningen
af †orgel nr. 2 ‘halverede stemmeantallet’; RAO. Lehn
Godsark. Sager vedr. Egense.
85
Principal 8 Fod benyttede Gedackt 8 Fods piber
C-H.
86
RAO. Menighedsrådsark. Synsprot.; Egense Lokalhist.
Ark. A 133. Nyt orgel 1928.
87
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
88
Opkaldt efter etiopernes dronning, Kandake (Ap.g.
8,27). Navnet er valgt af den tidligere sognepræst
Rasmus Prip, jf. Henning Thalund, Fynske kirkeskibe,
Svendborg 1989, 27.
89
Thalund 1989 (note 88), 75; jf. også RAO. Lehn

EGENSE KIRKE

1959

Godsark. Sager vedr. kirker. Givernes navne skal være
graveret på en messingplade, der ligger i skibet, jf. Fyns
Amts Avis 26. jan. 1988.
90
En klokke af samme støber fra 1636 findes i Øksendrup (Gudme Hrd.).
91
KB. Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne
1755; jf. også Danske Atlas 1774 (note 4), 712.
92
RAO. Bispeark. Sunds Hrds. breve; Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
93
KB. GKS 2351. 4º. Indb. 1706-07; NKS 368b. 2º.
Saml. til Danmarks top.; Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755; Erich Pontoppidan, Marmora
Danica selectiora sive Inscriptionum 1, Kbh. 1739, 242.
94
Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten fra sengotikens og renaissancens Tid, I-II, Kbh. 1951-53, I, 187 ff., II,
202 (nr. 273), og II, 253 f. (nr. 581), der også tilskriver
en sten i Assens over Anna von Ahlefeldt Benediktsdatter, †1550, til AS (DK Odense 2571). Mackeprang
mente, at stenen måtte være udført i Holsten eller
Lübeck, dels fordi den afviger fra de samtidige danske
gravsten, dels fordi hustruen efter tysk skik er nævnt
ved mandens navn (Rønnow) i stedet for som vanligt
i Danmark ved sit fædrene navn (Krabbe); M. Macke-

Fig. 81. Skitse af fund ved restaureringen 1950. Antagelig middelalderligt alterbord (s. 1925), nedgang til
†muret begravelse nr. 1 (s. 1951) og grav ved alterets
nordside (s. 1952). I Egense Lokalhistoriske Arkiv. –
Sketch of finds during the restoration of 1950. A presumably
medieval Communion table, stair down to †masonry tomb
no. 1 and tomb on the north side of the altar.

Fig. 80. Spillebord i †orgel nr. 2, 1909 (s. 1942). I Den
Danske Orgelregistrant, NM. Foto Annelise Olesen
1973. – Console in †organ no. 2, 1909.

prang, »Var Fru Anne Rønnow til Skovsbo Katolik?«,
Fra Arkiv og Museum 2, 2, 1943,165 f.
95
Jacob Madsens visitatsbog (note 10), 214; jf. også Jensen
1951-53 (note 94), II, 12.
96
KB. NKS 368b. 2º. Saml. til Danmarks top.
97
Således noteret på tegningen; jf. også Grinder-Hansen
2010 (note 80), nr. 361.
98
Jf. påskrift på maler Niels Ringes tegning af stenen,
formentlig udført i anden fjerdedel af 1800-tallet. I
NM.
99
Engelstoft (note 21); NM. Indb. ved Vilhelm Petersen
1893.
100
Jensen 1951-53 (note 94), II, 38 og 253 f. (nr. 581).
101
Om våbenerne, se A.Thiset, »De to Norby-Slægters
Herkomst. En genealogisk-heraldisk Undersøgelse«,
Danske Magazin V, 6, Kbh. 1909, 20 f. De manglende
våben ses på en usigneret tegning af stenen (fig. 66),
der er udført ‘nogle år’ før 1755, jf. KB. Kallske saml.
377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755.

1960
102

SUNDS HERRED

Jacob Madsens visitatsbog (note 10), 214. Bent Norby
faldt i den nordiske syvårskrig 25. okt. 1565 i slaget ved
Axtorna i Halland.
103
Jf. også Grinder-Hansen 2010 (note 80), nr. 362.
104
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Menighedsrådsark.
Synsprot; Engelstoft (note 21).
105
Notat i NM.
106
Krypten blev åbnet i forbindelse med arbejderne i
koret 1950-51; den var da tom. Egense Lokalhist. Ark.
Avisudklip 6. okt. 1951; RAO. Menighedsrådsark. Synsprot.
107
»Ejler Brokkenhuses historiske kalenderantegnelser
for 16de Aarhundrede«, Joh. Grundtvig (udg.), Samlinger til Fyens Historie og Topographie, 6, Odense 1873, 350;
jf. også Jacob Madsens visitatsbog (note 10), 213.
108
Ejler Brokkenhuses historiske kalenderantegnelser (note
107), 393 f.
109
Ejler Brokkenhuses historiske kalenderantegnelser (note
107), 431.
110
Claus Bille døde †1. dec. 1600 i Odense og blev
nedsat i Skt. Knuds Kirke 10. jan. 1601; derfra blev han
overført til Egense. Ejler Brokkenhuses historiske kalenderantegnelser (note 107), 444 f.

111

»Biskop Laurits Jacobsen (Hindsholms) Dagbog fra
1651 til 1663«, Holger Fr. Rørdam (udg.), Kirkehistoriske Samlinger,V, 3, 1905-07, 723. Efter kampen blev hans
‘udplyndrede’ lig fremlagt blandt flere andre danskes,
og han blev kun genkendt, fordi hans initialer, J. K., var
brændt med krudt på den ene arm. Liget blev nedlagt
i en fyrre- og en egekiste og ført til Lindskov og derfra
siden til Egense Kirke, ifølge traditionen ledsaget af den
svenske konge og et stort følge. Pontoppidan 1739 (note
93), 242 f.; KB. NKS 368b. 2º. Saml. til Danmarks top.
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I en ‘anselig smuk kiste’; KB. NKS 368b. 2º. Saml.
til Danmarks top. Jf. også Pontoppidan 1739 (note 93),
242.
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Danske Atlas 1774 (note 4), 712; Hans de Hofman,
Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og
Gavebreve VI, Kbh. 1760, 42.
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Egense Lokalhist. Ark. Avisudklip 6. okt. 1951.
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Kisten stod i en anden begravelse end den, hvor
hans bror, Jørgen Kaas, var nedsat (nr. 1); jf. Pontoppidan 1739 (note 93), 243; KB. NKS 368b. 2º. Saml. til
Danmarks top.
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KB. NKS 368b. 2º. Saml. til Danmarks top.; Pontoppidan 1739 (note 93), 242.

Fig. 82. To børn af Eiler Rønnow og Anne Krabbe.
Detalje af gravsten nr. 3 (s. 1946). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Two children of Eiler Rønnow and Anne
Krabbe. Detail of tombstone no. 3.
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Building. The church lies on a hilltop in the easternmost part of the village. It consists of a Romanesque nave, to which a narrower †chancel
was once joined.The nave, which is built in fieldstone, has two bricked-up Romanesque doors,
one opposite the other (figs. 5 and 77) and three
similarly bricked-up round-arched windows (fig.
7). A fourth †window presumably vanished in a
major restoration in 1861-62.
In the Late Middle Ages the church was rebuilt
as a nave church. A single round-arched window
may have been installed in the nave during the rebuilding. Presumably shortly after the expansion
the church was given octagonal rib vaulting (figs.
12 and 18). Only the two westernmost vaults in
the nave are fully preserved, but they have been
encapsulated in more recent cement plastering
and pillars from 1861-62. A tower in two storeys
was erected towards the west; it rose only to a low
height above the roof of the nave (fig. 14). It was
built in fieldstone and brick in monk bond, but
the facades have been partially rebuilt in recent
times. Towards the west the tower possibly had an
original †door and in the south wall a segmentally-arched †window, both of which were replaced
in 1861-62 by a new door and a new window (cf.
below). The tower interior is covered by a cross
vault. Shortly after the erection of the tower a
brick stairwell was built towards the south (fig.
17). The original pediments have been encased in
the walls of the belfry floor.
After the Middle Ages the tower was heightened, but the exact date is unknown. Probably in
the eighteenth century, a porch built in fieldstone
and yellow brick in Renaissance format was added on the north side (fig. 6); it has now been
furnished as a chapel and storage room. Around
1750 an †extension was built on the north side; it
provides access to a †family gallery in the second
bay of the nave.
In 1861-62 the church underwent a radical
and heavy-handed restoration, in the course of
which the east gable of the nave was torn down

and rebuilt, and the conspicuous flying buttresses were added. All surfaces were plastered
with cement, as happened to several churches
in the area at this time. In addition the church
was given new pointed-arched windows and the
main entrance was relocated to the tower, where
a pointed-arched, triple-bevelled door was installed (fig. 11c). The three easternmost vaults
were presumably torn down in this restoration,
and octagonal rib vaults were built in their place
(fig. 13). In the restoration the church interior
was given a pink limewash, but shortly afterwards
this was changed to the blue colour that we also
know from among other places Øster Skerninge
Church (p. 1975). In 1951 the church was given
a major restoration and the tower was most recently repaired in 1984. In 2006-07 the cement
plastering was removed from the facades of the
church (figs. 74-77), and in 2015-16 the church
interior was given a major restoration.
Furnishings. The oldest item of furnishing is the
Romanesque font (fig. 41), which is notable for
its runic inscription, probably with the name of
the carver, Astred, son of Ikkreus. From the Late
Middle Ages come the stem and knob of the altar
chalice (cf. fig. 37), on which the names of the
Three Holy Kings are given in minuscules.
The baptismal dish (fig. 42) is a Nuremberg
work from the sixteenth century. The pulpit (figs.
45-49) is from c. 1560 with coats of arms that
probably refer to the church owners Eiler Rønnow and Anne Krabbe (fig. 47), while the altar
candlesticks from 1561 (fig. 40) have armorial
bearings and initials of the couple’s son-in-law
and daughter Erik Hardenberg and Anne Rønnow.
The altarpiece (figs. 26-34), in Renaissance
style with paintings of the Last Supper (fig. 33)
and the Crucifixion (fig. 34), was donated in
1617 by Anne Hardenberg of Vedtofte, widow of
Johan Rud. A (†)top piece with a Resurrection
painting (fig. 29), which was originally inserted

1962

SUNDS HERRED

between the present top piece and the top pediment, was taken out of the altarpiece in 1866 and
now hangs on the north wall in the westernmost
bay of the nave.
The paten is from c. 1675 (fig. 37), as is the
base of the chalice (cf. fig. 37). The Communion
set for the sick (fig. 39) was made by the Odense
goldsmith Jacob Olufsen Lund in 1741 and donated by the church owner Johan Lehn, while
the wafer box (fig. 38) was made by Oluf Olufsen
Rye in Svendborg around 1750. A poor box (fig.
51) is probably also from the eighteenth century,
as is a parish meeting board (fig. 55).
The bell (fig. 57) was cast in 1839 by the clockmaker Lars Mortensen in Kerteminde; two small
money boxes of tin plate (fig. 52) were procured
around 1857, and the baptismal jug of pewter
(fig. 44) was acquired around 1862.
In the radical restoration of 1861-62 large parts
of the furnishings were scrapped: only the altarpiece, the font and the pulpit were preserved.
From this period too come all the pews, most of
the door wings and the organ loft (cf. figs. 25 and
53).The bowl of the chalice (cf. fig. 37) was made
c. 1865 by Anton Michelsen in Copenhagen, and
the hymn boards (fig. 54) are from 1868. An (†)
altar painting with the subject Ecce Homo (fig.
35) is signed August Jerndorff 1880; it was set in
the altarpiece until 2015. In 1888 local fishermen donated the church ship “Kandace” (fig. 56),
built by the shipwright Rasmus Hansen and the
ship’s captain H. Holm in Skovsbostrand.
The wine skimmer (fig. 36) was obtained in
1902. The second baptismal dish of the church

(fig. 43) was presented in 1950 by P. L. and A. C.
Pedersen. The altar rail (cf. fig 53), designed by
Ejnar Mindedal Rasmussen, was set up in 1951,
but the kneeler was renewed in 2016 at the same
time as the Communion table. The organ (cf. fig.
53) was built in 1981 by P. Bruhn & Søn, Årslev.
Colour scheme. Since the 1860s the altarpiece
and the pulpit have been in painted and partly
pigmented wood with details in red, green and
gold; the pews are in imitation oak veining. The
ornamentation was refurbished in 2015-16; at the
same time the organ loft and hymn boards were
painted black and the inside door wings light
grey. The original colour scheme is unknown.
Sepulchral monuments. Two memorial tablets, one
to the fallen in the Schleswig wars (fig. 58) and
one to the resistance fighters in World War Two
(fig. 59) are embedded in the walls of the tower
interior. Two Romanesque tombstones are set in
the west wall of the tower and in the south wall of
the chancel (figs. 60-61). The figural tombstone
of Eiler Rønnow (†1565) and his wife Anne
Rønnow (†1543) (figs. 62-64, 82), signed by a
Schleswig stonecutter, the monogrammist “AS”
and with the date “1556”, is embedded in the
north wall of the tower interior, while the figural
tombstone of Bent Norby of Lindskov (†1565)
and his wife Kirsten Skinkel (†1572) (figs. 65-67)
has been set up against the south wall; both were
originally in the chancel. On the south wall of
the nave hang two wreaths from the beginning of
the twentieth century commemorating members
of the Lehn family (figs. 68-69).
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the south.

ØSTER SKERNINGE KIRKE
SUNDS HERRED
Historisk indledning. Kirken er indirekte omtalt 1372, da
dens præst, Anders (»Andreas de Sker(n)inge«), vidnede
ved Sunds herredsting.1 Selve kirken (»ecclesiam parochialem in Øster-Skerninge«) er tidligst nævnt år 1500
i forbindelse med, at præsteembedet var ledigt.2 Ifølge
biskop Jacob Madsen var kirken viet til Skt. Morten
(Martin) (værnehelgen).3
Kirkens bidrag til landehjælpen 1524-26 udgjorde
12 mark.4 Beløbet svarede til Tved Kirkes bidrag (s.
1831), men var en tredjedel mindre end Skårup og
Egenses (s. 1743, 1905).
1578 og igen 1580 blev kronens part af korntienden
henlagt til Ulbølle Kirkes bygning (Sallinge Hrd.).5
1594 fik Hans Knudsen, borgmester i Faaborg, stadfæstelsesbrev på livstid på kirkens andel af korntienden,6
og 1639 blev det samme bevilget Erik Kaas til Lindskov, når en Jørgen Holck, som da havde det i fæste, var
død, eller det på anden måde blev ledigt.7

1647 ansøgte Falk Gøye til Hvidkilde om at få
patronatsret til bl.a. Øster Skerninge Kirke, hvilket dog
mødte protest fra Frands Lykke, ejer af herregården
Flintholm i annekssognet Hundstrup,8 og sagen synes
ikke at være kommet videre. 1660 opstod strid om
kaldsretten (jus vocandi). Frands Lykkes søn, Kaj Lykke,
klagede over, at Erik Kaas, som siden 1647 havde haft
stolestade i kirken (jf. s. 1988), sammen med tre kaldsmænd fra Øster Skerninge og tre fra Hundstrup havde
valgt Mads Gregersen til præst. Kaj Lykke, der mente
at være berettiget til kaldsretten, hævdede nemlig at
have givet en Peder Skov i Rønneby i Blekinge tilsagn
på embedet. Klagen blev dog ikke imødekommet, og
Mads Gregersen forblev i embedet.9 1687 blev patronatsretten tilskødet kammerherre Valdemar Christoffer
von Gabel til Hvidkilde som afdrag på et tilgodehavende, hans afdøde far havde haft hos kronen.10 1725
solgte von Gabel godset og patronatsretten til kongen,11
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Fig. 2. Kirken set fra nordvest. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1950. I KB. – The church seen from the north west.
der samme år videresolgte det til Johan Lehn.12 Patronatsretten fulgte derpå ejerne af Hvidkilde, der 1781
sammen med Nielstrup og Lindskov (herefter Lehnskov) blev ophøjet til baroniet Lehn, indtil kirken 1916
overgik til selveje.13

Anneksforhold. År 1500 var Hundstrup (Sallinge
Hrd.) anneks.2 Anneksforholdet varede til 1970, da
Øster Skerninge blev anneks til Egense (s. 1906). 1555
blev Skarø, hvis beboere hidtil havde hørt under Øster
Skerninge Sogn, i stedet henlagt under Drejø.14
Præste og sogneforhold m.m. 1589 beskrev Jacob
Madsen kirken som »arm« (fattig).15 O. 1631-35 talte
sognet henved 190 ‘små og store’ kommunikanter.
Præsten sørgede for vin og brød og modtog til dette
formål årligt et pund byg af kirkens jord.16 1661 klagede præsteenken over, at svenskerne under krigen
havde plyndret og ødelagt hendes og børnenes ejendele.17
Sagn. 1707 meddelte sognepræst Mogens Jensen
Lucoppidan, at der uden for byen fandtes et sted, kaldet
»gamle Kiærgaard« (gamle kirkegård), hvor man sagde,
at kirkens grundvold først var anlagt. Bygningen var
dog ‘efter den tids superstition’ (overtro) blevet flyttet til sin nuværende beliggenhed, ‘formedels adskillige
tegn’. Stedet lå nu åbent og udyrket hen, og der var
hverken fundet fundamenter eller andre bygningsrester, ej heller spor af begravelser.18

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Johan Jørgen
Kühl 1813. Tegnet af Freerk Oldenburger 2017. –
Cadastral map.

ØSTER SKERNINGE KIRKE

Kirken ligger nordligt i sognet, sydvest for Ollerup Sø og ved Åkildevej, der løber igennem
landsbyen. Kirkegården, som nu er omtrent rektangulær, havde indtil 1919-20 en næsten kvadratisk form. Den blev da udvidet vest for kirken
(fig. 2),19 som derfor ligger sydøstligt på kirkegården.
Det omkransende hegn er en stensætning med
sten på ydersiden; den ældre, nordvestlige afgrænsning af kirkegården er også markeret ved
en stensætning vest for tårnet. Kirkegården har
været omgivet af stensætningen i hvert fald siden
starten af 1800-tallet20 og formentlig også tidligere. Flere gange op gennem 1900-tallet trængte
den ældste del til at blive omsat.21 Den østlige
part blev delvist omsat 1993, hvor stenene blev
lagt med beton, mens den østlige og sydlige stensætning blev omsat 1995.22
Indgange. Kirkegården har i det nordlige dige
en køreport og to ganglåger med sortlakerede
smedejernslåger på granitsøjler; både søjler og
låger er formentlig fra 1861.23 Derudover ligger
der granittrin ved både det sydlige og nordlige
dige.
†Indgange. 1604 og 1673 blev der købt nye låger,24 mens de 1725 blev repareret.25 1826 trængte pillerne og lågerne til hvidtning, hvorfor de

1965

formentlig var af træ, men året efter og i 1830’erne burde der købes en ny port.26
Bygninger ved kirkegården. Graver- og menighedshuset er beliggende nord for kirkegården; bygningen, som er den gamle brugsforening, er fra første halvdel af 1900-tallet og blev ombygget 1990
(fig. 4).27
†Bygninger ved kirkegården. En ældre toiletbygning
nord for kirkegårdens indgang blev nedrevet, inden et nyt grundmuret toilethus med teglhalvtag
blev opført 1976 samme sted.28
Beplantning. Langs den nordvestlige udvidelse
af kirkegården står en række høje ahorn og ved
kirkens østende to store kastanjetræer. Kirkegården har tidligere været helt omkranset af træer og
en tjørnehæk, hvoraf en del blev fjernet 1995.22
Kirkegården er desuden smukt beplantet med
forskellige blomster og buske.
Ud for kirkegårdens indgang står en mindesten
for Danmarks befrielse 5. maj 1945. Naturstenen
blev rejst af sognets beboere september 1945.
Nederst indskrift af N. F. S. Grundtvig i fordybede versaler: »Bladet som Herren det vilde, /
vendte sig tit, / naar det gik Danemark ilde, /
vendte sig blidt«. Øverst er Danmarks rigsvåben.
Stenen er omgivet af beplantning med mindre
træer og buske.

Fig. 4. Kirken og den gamle brugsforening set fra nordøst. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1954. I KB. – The church seen from the north east.
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Fig. 5. Tværsnit. 1:150. Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1987, suppleret af Pia K. Lindholt og Anders C.
Christensen, tegnet af sidstnævnte 2018. – Cross-section.

BYGNING
Af den romanske kirke er skibet bevaret. Kirken fik
flere tilføjelser i senmiddelalderen, hvor †koret blev
erstattet af et langhuskor, og skibet blev forlænget
mod vest. Et våbenhus blev tilføjet på skibets nordside,
et tårn opført i vest, og langhuset blev overhvælvet.
Kirken gennemgik en omfattende restaurering 1866
og 1874. Bygningen er orienteret omtrentligt solret.

Den romanske kirke består af skib, hvortil der
formentlig har sluttet sig et smallere †kor i øst,
men ingen spor er bevaret heraf. Skibets grundplan er rektangulær med en let tilspidsning mod
øst. Dets længde har været omtrent 13 m.29
Materiale og teknik. Murene er kassemure med
facader og bagmure af rå kampesten på et fundament, der ligeledes er af rå kamp. Den synlige hjørnekæde mod nordvest er af tilhuggede
kvadre nederst med reparation af røde teglsten i
munkestensformat øverst (fig. 8d); hvornår den
er repareret, er uvist. Mindre kvadre af kridtsten
er benyttet til åbningerne.30
Døre. Skibet har døre i syd og nord i kirkens
nuværende tredje fag; begge ca. 150 cm brede i
facaden. Den rundbuede syddør, der er tilmuret
med rå kamp og knap synlig i facaden, er delvist
ødelagt af et vindue fra 1866 (fig. 45, jf. s. 1972).
Norddøren, som er kraftigt ombygget i facaden, er
retkantet med vanger af granitkvadre i et falset
spejl (fig. 9). Spejlets bund er i rå kamp, og den
inderste fals’ rundbuede stik kan være oprindeligt,
mens det yderste kurvehanksformede stik er fra
nyere tid.31 I bagmuren har døren sin oprindelige
form med smigede vanger og vandret overligger
af to stykker egetømmer (fig. 10). Det ene tømmerstykke blev udskiftet 2002 (jf. s. 1974).32

Fig. 6. Grundplan. 1:300. Målt af Alan Havsteen-Mikkelsen 2001, suppleret af Pia K. Lindholt og tegnet af Thomas Bertelsen 2018. Signaturforklaring s. 7.– Ground plan. Key on p. 17.
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Fig. 7. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the north.

Vinduer. To romanske, rundbuede vinduer er
bevaret, dog er de ødelagt af nye vinduer fra 1866
(s. 1972). De er begge blændet med gule teglsten
i normalformat fra denne restaurering.33 I sydfacaden er der et vindue øst for syddøren (jf. fig.
8a), mens det andet erkendes vest for det nyere
vindue i nordmurens andet fag (jf. fig. 8d). De
er ca. 130 cm høje, mens bredden formentlig var
knap 80 cm.
†Vinduer? I sydmuren kan et oprindeligt vindue være udvidet eller forsvundet ved indsættelsen af det rundbuede vindue i andet fag (s. 1967).
Et vindue mellem norddøren og det bevarede
vindue i nordmuren er ikke registreret.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Kirken
udvidedes flere gange i løbet af senmiddelalderen,
men tilføjelsernes rækkefølge er usikker. Mod øst
blev det romanske †kor erstattet af et langhuskor.
Et våbenhus blev tilføjet på skibets nordside.34 I

vest blev skibet forlænget, mens tårnet blev opført herefter. Kirkerummet blev overhvælvet efter forlængelserne mod øst og vest.
Et langhuskor på et fag blev opført på et fundament af synlige kampesten. Murene er primært
af rå kamp, og den oprindelige gesims var formentlig af røde teglsten i munkestensformat som
på vestforlængelsen (jf. ndf.). I korets langmure er
to nye vinduer fra restaureringen 1866, men muligvis var der oprindelige †vinduer samme sted.
Koret havde intet østvindue, men et malet †vindue, antagelig fra begyndelsen af 1800-tallet, var
på østmuren (s. 1981).35 Den senmiddelalderlige
†gavltrekant blev fjernet 1866 og erstattet af den
nuværende (jf. s. 1972).
Samtidig med udvidelsen til langhuskirke kan
et rundbuet vindue i sydmurens andet fag være
indsat.Vinduets østre vange er ødelagt af det nygotiske vindue fra 1866; det er tilmuret med små gule
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Fig. 8a-d. Opstalter. 1:300. Målt og tegnet af Lars Mindedal 1982; a og d med tilføjelser af Birgit Als Hansen 1983.
I NM. a. Sydfacade. b. Østfacade. c. Vestfacade. d. Nordfacade. – Elevations. a. South facade. b. East facade. c.West facade.
d. North facade.

teglsten som de romanske vinduer (s. 1967). Det er
formentlig muret i teglsten og ca. 150 cm højt.36
På kirkens nordside blev et våbenhus bygget ud
for den romanske norddør.34 Det er muret af røde
teglsten i munkestensformat lagt i munkeskifte
med enkelte, synlige fundamentsten. En dør i våbenhusets nordgavl har oprindelige vanger, mens
spejlet er fra 1866 (s. 1973). Et vindue mod øst
har ligeledes bevaret sine teglstensvanger, mens
stikket er fra 1866 (jf. s.1973).Våbenhusets indre
har oprindelige, murede vægbænke langs tre sider

af røde teglsten som murene (jf. fig. 9). Den oprindelige †gavltrekant blev nedtaget 1866, men
stod muligvis uden kamme (jf. fig. 44).
Vestforlængelsens mure er opført som kassemure
med rå og kløvet kamp i facaderne og bagmurene og røde teglsten i munkestensformat i gesimserne.37 Den sydvestlige hjørnekæde består
nederst af granitkvadre, hvorover der er teglsten (jf. fig. 8a).
Der var formentlig ikke adgang til vestforlængelsen fra vest, da tårnet 1589 var aflukket fra
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Fig. 8d. (Jf. fig. 8a-d). Nordfacade. 1:300. – North facade (cf. fig. 8a-d).

kirken.15 Østre vange af et blændet vindue er bevaret i sydfacaden (jf. fig. 8a); hvorvidt det er oprindeligt eller en del af de firkantede vinduer (s.
1971) fra før 1866, er ikke muligt at afklare. Det
var smiget, men stikkets form er forsvundet; vangen er muligvis muret i tegl.38 Vestforlængelsen
havde formentlig også fladt træloft som det romanske skib.39 Den vestlige gavltrekant i rå kamp
er indkapslet i tårnets østre mur; dele af trekan-

ten er formentlig fjernet ved murens opførelse,
da dens linjer er ujævne.
Samtidig med eller kort efter forlængelsen
mod øst blev der opsat fire fag hvælv i både kor
og skib ligesom i Tved (s. 1842) og Egense (s.
1911). Korets krydshvælv kan have været planlagt
fra opførelsen; dog hviler det på falsede hvælvpiller og har ikke vederlag i murværket.39 Pillerne
har skråt forløbende, to skifter høje, retkantede

Fig. 9-10. 9.Våbenhusets indre med den romanske norddør set mod syd (s. 1966). 10. Norddørens inderside. Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – 9. Porch interior and the Romanesque north door looking south. 10. Inside of north door.
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kragbånd, som er almindeligt på Fyn. Hvælvet er
konstrueret med helstensdybe skjoldbuer,40 tilsvarende gjordbuer og halvstensbrede, retkantede
ribber. De puklede halvstenskapper er nu kraftigt
pudset på oversiden; dog er teglstenene muret
vinkelret på ribberne som vanligt, så der må være
sildebensmønster på kapperne. Mellem koret og
skibet er nu en triumfmur fra 1866 (jf. s. 1972),
men ved muringen af hvælvene har der formentlig kun været en helstensbred gjordbue mellem
korets og skibets hvælv. Hvælvene i skibet er ottedelte ribbehvælv med samme konstruktion af
piller, kapper og buer som hvælvet i koret; de to
vestligste hvælv har dog fladere kapper end de
østlige.41 Alle fire hvælv er formentlig opført på
samme tidspunkt, og forskellen i kapperne må
være opstået undervejs.
Det senmiddelalderlige tårn i to stokværk har
kvadratisk grundplan og samme bredde som ski-

bet. Mod nord er den nederste tredjedel af murværket bygget i kamp, hvorover er en tredjedel
i røde teglsten i munkeformat formentlig lagt i
et ujævnt munkeskifte.42 Den øverste del og facaderne mod vest og syd er 1874 helt ommuret, hvorfor teglstensmurværket er i krydsskifte
(s. 1975). Tårnet havde en formentlig retkantet
dør i sydfacaden (jf. fig. 8a),43 som nu er blændet med gule normalsten fra restaureringen 1866.
Tårnrummet kan have haft et oprindeligt †vindue, hvor det nygotiske vindue fra 1866 er placeret i nordvæggen (jf. s. 1972).44 Den oprindelige
indretning kan ikke erkendes, da tårnets indre er
meget ombygget. En †dør mellem tårnrummet
og skibet blev udvidet 1866, men da tårnrummet 1589 var lukket af fra resten af kirken, er det
muligt, at døren blev indsat senere. 1589 havde
rummet intet loft.15 1866 blev det ottedelte ribbehvælv muret op (jf. s. 1974).

Fig. 11. Koret set fra øst (s. 1972). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The chancel seen
from the east.
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Adgangen til klokkestokværket var formentlig
ved en indvendig †trappe eller blot en †stige,45
som 1866/74 blev udskiftet med et trappehus
på sydsiden (jf. s. 1974). Det oprindelige klokkestokværk havde to falsede †glamhuller mod
syd og mindst et mod øst, hvilke er synlige på
J. G. Burman Beckers skitse fra 1856 (fig. 43).
Der var formentlig også glamhuller mod nord,
men ingen på vestsiden.46 De senmiddelalderlige
†gavltrekanter blev nedtaget 1874, og de to eneste
afbildninger af dem er de to skitser af hhv. Jacob
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Madsen 1589 og Burman Becker 1856. Her vises tårnet med †kamme 1589 og uden 1856 (fig.
44 og 43). Derudover skulle den sydlige gavltrekant have haft vandrette blændinger, formentlig
en båndblænding med en rundbuedekoration
over.47 Øverst på skitsen er flere rækker af utydelige udsmykninger (fig. 43).
Eftermiddelalderlige tilføjelser. På et ukendt tidspunkt efter middelalderen fik langhuset nye vinduer, et ud for hvert fag i sydfacaden.48 De var
rektangulære og muligvis smigede (fig. 43; jf. s.

Fig. 12. Tårnet set fra vest (s. 1970). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The tower seen
from the west.
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1969). De blev erstattet af nye vinduer ved restaureringen 1866 (jf. ndf.).
Biskop Engelstoft nævner 1861, at ‘koret’ skulle
være lavere og smallere end resten af kirken og
have ‘skråtag’.Der er sandsynligvis ikke tale om
koret, da kirken både 1589 og 1856 afbilledes
som et langhus. En †tilbygning(?) kan muligvis
have været ved langhusets østgavl.49
Eftermiddelalderlige restaureringer og vedligeholdelser. I 1600-tallet blev kirken flere gange repareret;
især blev tagets beklædning skiftet gentagne gange (jf. s. 1975).50 1807-08 trængte de indvendige
mure til at blive repareret.51
Restaurering 1866 og 1874. Kirken gennemgik
en omfattende restaurering 1866 og 1874 ved arkitekt Ove Petersen.52 Murene blev pudset med
cement,53 mens gesimserne er muret om og har
fået ny fals. Den romanske norddør blev blændet, og en ny, dobbeltfalset og spidsbuet portal i
tårnets vestfacade blev kirkens nye hovedindgang

(fig. 12). Den har en fladbuet dør under et spidsbuet, tredelt vindue. Mellem skibet og tårnrummet blev den eksisterende †dør udvidet til en
falset, spidsbuet åbning.
Kirken har otte store vinduer fra restaureringen, og de har erstattet de ældre, retkantede †vinduer (s. 1971). Vinduerne er spidsbuede og dobbeltfalsede i facaden og smigede i bagmuren.
Den gamle puds blev banket af kirkens indvendige flader, og en ny triumfmur med spidsbuet
korbue blev opmuret mellem langhusets 1. og
2. fag. Hvælvenes buer og kapper blev rettet op,
så de står skarpt. Hvælvlommerne er formentlig
også udmuret ved denne restaurering. Alle flader
blev pudset med cement, og vægge, hvælvkapper
og vinduessmige blev kalket blå (jf. s. 1975). Nye
teglstensgulve blev lagt i koret, skibet og tårnet
(jf. s. 1974).
Koret fik den nuværende gavltrekant af gule
teglsten i normalformat lagt i krydsskifte. Gavl-

Fig. 13. Kirken set mod nordvest. Foto Erik Moltke 1943. I NM. – The church, looking north west.
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Fig. 14. Skibets sydfacade ved tredje og fjerde fag. Bag stræbepillen er det tilmurede,
romanske vindue (s. 1966), mens vangen til det formentlig senmiddelalderlige vindue
(s. 1967) anes øst for pillen. Foto Birgit Als Hansen 1983. I NM. – South facade of the
nave by the third and fourth bay. Behind the buttress is the bricked-up Romanesque window,
while the side member of the probably Late Medieval window can be made out east of the pillar.

trekanten er smykket med en firpasblænding,
tre rundblændinger og seks højblændinger med
trappestik og profileret hængestav under ni brynede kamtakker (fig. 11). Derudover er der en
spidsbuet luge under den midterste kamtak.
Kirken har syv støttepiller fra 1866, hhv. fire på
sydsiden og tre på nordsiden. De er muret af gule
teglsten i normalformat. Midt på pillerne havde
de en skrå cementafsætning under en spidsbuet
højblænding, og øverst var en cementbeklædt
‘gavltrekant’ foran et tilsvarende halvtag (fig. 14).
1983 blev cementen erstattet af vingetegl (s. 1974).
Våbenhusets murværk er blevet forhøjet ca. 60
cm i gule normalsten med falsgesims, og ventilationshuller mod øst og vest i jordhøjde og under
gesimsen blev etableret. Mod nord blev døren

ændret til den nuværende, fladbuede dør i et højt,
spidsbuet spejl, hvori er en rundblænding. En ny
kurvehanksformet dør, blændet 2002, blev indsat
mod øst som adgang til et nyindrettet materialerum (jf. ndf.). Som følge af murværkets forhøjelse
har vinduet mod øst fået et nyt, spidsbuet stik.
Våbenhusets indre blev opdelt i to mindre rum;
et materialerum med adgang gennem den nye
dør mod øst (jf. ovf.) og et kapel mod nord.
En ny gavltrekant prydet med otte højblændinger – fire med omvendt trappestik, to med trappestik og to med ret øvre afslutning (fig. 7) – blev
opført. Øverst er en falset korsblænding under de
øverste tre af gavltrekantens ni brynede kamtakker.
Tårnet fik nyt murværk af gule normalsten i
krydsskifte og blev samtidig forhøjet med ca. 1,5
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m. På tårnets sydside blev bygget et trappehus i
tilsvarende materiale og teknik (jf. fig. 1). Det har
en fladbuet dør mod syd, og en rundbuet glug
giver lys i trappeskakten. En spindeltrappe af fyrretræ leder op til en fladbuet dør ind til klokkestokværket. Døren af normalsten er muret skråt
gennem muren mod vest. En gavltrekant mod
syd er dekoreret med tre højblændinger med
trappestik under tre falsede kamtakker (fig. 8a).
Tårnrummet har fået et ottedelt ribbehvælv,
som er udformet som de øvrige hvælv (s. 1969).
Teglstensformatet er ikke synligt, da hvælvets
overside er pudset med cement. Pillernes og ribbernes dimensioner er dog mindre end de middelalderlige, så hvælvet er formentlig opmuret i
normalsten. Hvælvlommerne er udmuret som
ved de øvrige hvælv.
Mod hvert verdenshjørne er to fladbuede,
falsede glamhuller med helstensstik af vekselvis
en løber og to bindere under de to nye gavltrekanter mod syd og nord. Trekanterne har ens
blændingsdekoration med højblændinger med
trappestik over en hængestav, hvor den midterste
blændings hængestav er korsformet (jf. fig. 7). Ni
brynede kamtakker belagt med tegl afslutter gavlene.
Taget på langhuset blev repareret og ‘forandret’,
mens våbenhuset og tårnet fik helt nye tagværker
(jf. s. 1974). De nye tage blev belagt med røde
vingetegl.
Ved en restaurering 1983 blev cementpudsen fjernet fra kirkens ydre, og murværket blev
repareret og nykalket. Stræbepillerne fik ny afdækning med røde vingetegl i stedet for cement.
Fortovet af piksten omlagdes.22
En indvendig restaurering gennemførtes 2002.
Ved reparation af murværket fremkom den blå
kalkning fra restaureringen 1866, og det blev besluttet, at kirkens indre atter skulle have denne
farve (fig. 17; s. 1975).54 Den romanske norddør
blev genåbnet, så våbenhuset igen kunne benyttes som hovedindgang. En formentlig oprindelig
egetræsbjælke over norddøren blev udskiftet og
gemt til dendrokronologisk undersøgelse (fig. 10;
s. 1975). Ventilationshullerne i våbenhusets langmure blev lukket, og et ældre gulv af røde teglsten (jf. ndf.) fremkom under det yngre gulv fra

1866. De øvrige gulve blev renoveret, men lagt i
samme mønster som før (jf. ndf.).22
Mørtelrelieffer. Indvendig på langhusets østgavl
og på skibets hvælv er fem medtagede mørtelrelieffer, hvilke også kendes fra bl.a. Egense (s. 1919),
Hjulby (s. 1334-35) og i stort tal fra Nyborg Vor
Frue (s. 934 ff.). Som der kan reliefferne tilskrives
håndværkere, som signerede deres arbejde med
indskrifter og årstal; det ældste er fra 1896 og de
yngste fra restaureringen 2002. Der er tre ansigter i profil (fig. 15 og 46-47), to malede rammer,
som formentlig har haft lignende relieffer, og en
kronet buste.
Gulve. Kor, skib og tårn har gulve fra 1866,
omlagt 2002, med et mønster af gule, røde og
sortglaserede teglsten (jf. fig. 17).55 Mellem kor
og skib ligger to granittrin. I våbenhuset er et
ældre gulv af røde teglsten i munkestensformat i
et uregelmæssigt mønster (jf. fig. 9); et parti ved
norddøren blev udskiftet 2002.
†Gulve. Indtil 2002 havde våbenhuset et gulv af
sorte og hvide cementfliser formentlig fra 1866.56
Korets gulv, som strakte sig ca. en meter vest for
korbuen, blev omlagt 1934, hvorved overgangen
mellem korets og skibets gulv blev placeret i korbuen. Gulvet i selve koret blev desuden hævet
med ca. 20 cm, og trinene blev lagt med ‘gamle’
røde teglsten i munkestensformat.22
Vinduer. Kirken har otte store støbejernsvinduer fra 1866; et i hvert fag i langmurene samt et
i tårnet.
†Vinduer. 1804 var fem ud af kirkens seks retkantede vinduer itu og beklædt med papir og
tømmer. De blev 1805 udskiftet med nye †trærammer.57
Tagværker. Alle tagværkerne er fra nyere tid;
langhusets er i sin grundform fra før 1866, hvor
det fik nye krydsbånd, og korets tag blev ‘forandret’. En del af nordsiden er omsat 1957.Våbenhusets tagværk er fra 1866, mens tårnets er fra
1874.23 Alt er fyrretræ. Langhuset har 20 spærfag med spærsko og -stivere samt to hanebånd
på hvert fag og lange krydsbånd på hvert tredje
fag. Tømmeret er uregelmæssigt nummereret fra
vest mod øst med romertal i syd og faner i nord.
Våbenhuset har seks spærfag med et hanebånd
for hvert fag, nummereret med romertal fra nord
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Fig. 15. Mørtelrelief. Mand i profil, 1896, på indersiden
af korets gavl (s. 1974). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Mortar relief. Man in profile on the gable of the chancel.

mod syd. Tårnets tagværk består af otte spærfag
med skalke, to hanebånd og stormlægter. Spærfagene er nummereret med romertal fra syd mod
nord.
†Tagværker. 1861 var tagværkerne over skibet
og våbenhuset af fyr, mens tårnets var af både eg
og fyr. Skib og kor havde 18 fag, tårnet seks fag
og våbenhuset fem fag.23
Klokkestolen fra 1874 er en kraftig, tømret fyrretræskonstruktion med fire hjørnestolper samlet
med vandrette bjælker og krydsbånd.58 Klokken
(s. 1992) hænger over en mindre platform.
†Klokkestole. 1806 var klokkestolen i dårlig
stand, og det er muligt, at den blev udskiftet 1819,
da to nye klokker blev hængt op (s. 1992).57
Dendrokronologiske undersøgelser. 2017 blev der
udtaget en prøve af egebjælken fra den romanske
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norddør (s. 1966). Overliggeren er af træ fældet
efter 1163.59 Den kraftige planke var indmuret i
forbindelse med kassemurens opførelse og havde
ikke spor efter genanvendelse.
Tagbeklædning. Kirkens sadeltag er dækket af
røde vingetegl – skibets og våbenhusets fra 1957
og tårnets fra 1988.22
†Tagbeklædning. 1589 var kirken tækket med
hulsten og havde bly på nordsidens østende.15
1663 og 1670/71 blev indkøbt tagsten, bly og
blysøm til reparation af kirkens tag.60 1725 blev
tagbeklædningen repareret efter en storm.25
Opvarmning. 1984 fik kirken elvarme i form af
radiatorer på væggene og rørovne under bænkene.22
†Opvarmning. Tidligere var en †kakkelovn ved
korets østgavl; den blev ommuret 1918, mens
dens skorstenspibe blev fjernet 1956.21 Den murede skorsten i gule teglsten står stadig på loftet.
Belysning. 1917 fik kirken indlagt elektrisk lys.23
Farveholdning. Kirkens facader er hvidkalkede.
Indvendig står kirken med blåkalkede vægge,
hvælvkapper og vinduessmige, mens hvælvenes
ribber er hvide. Farven er en genetablering 2002
af kalkningen fra restaureringen 1866 (jf. s. 1974).
Samme farveholdning har været i Sørup (s. 458)
og Egense (s. 1919), som også begge hørte under
Hvidkilde Gods.
Omkring kirken ligger et fortov af piksten fra
1983.
KALK- OG GLASMALERIER
†Eftermiddelalderligt kalkmaleri, antagelig begyndelsen af 1800-tallet, tidligst omtalt 1818 som ‘et
malet vindue, anbragt på muren i stedet for en
altertavle’, altså formentlig et illusionistisk maleri
af en alterprydelse på landskabelig baggrund (jf.
†alterprydelse nr. 3).61 Maleriet var da ‘udslettet’ af fugt.62 De følgende år blev det gentaget, at
det burde opmales, eller væggen beklædes med
brædder, hvorpå der kunne males et nyt maleri,62
og 1825 anførtes, at ‘vinduet’ enten måtte opmales eller erstattes af et rigtigt vindue, eller også
skulle der opsættes en ‘anstændig altertavle’.26
Glasmalerier, 1866, trebladede rosetter i rødt,
blåt og grønt, indsat foroven i langhusets vinduer.
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Fig. 16. Indre set mod øst, begyndelsen af 1900-tallet. Foto i NM. – Interior, looking east, beginning of 20th century.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventargenstand er den
romanske døbefont. Alterstagerne er fra o. 1550 og
prædikestolen fra 1594. En pengeblok stammer fra o.
1700, mens dåbsfadet formentlig tilkom i anden fjerdedel af 1700-tallet. Klokken er fra 1819.
Fra 1860’erne stammer flere genstande: Dåbskanden
anskaffedes 1862, altersølvet er udført 1863 af Anton
Michelsen, København, stolestaderne er fra 1866, og
et (†)altermaleri er malet 1869 af Anton Dorph. To
præsterækketavler stammer formentlig også fra denne
tid. En vinskummeske er udført 1883 af Adolf Falck,
København.
Fra 1900-tallet findes en messehagel fra 1924 og en
syvstage fra 1934; salmenummertavlerne er fra 1938.
Lysekronerne blev skænket af medlemmer af menigheden 1955 og 1997, mens orglet, der er bygget 1970
af Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri, Bagsværd,
til Kirkeby Kirke, er opstillet i kirken 1996.
Ved restaureringen 2002 tilkom alterbordet og året
efter også altertavlen, der er malet af den færøske maler
Tórbjørn Olsen, samt alterskranken. To messehagler er
udført 2007-08 af Hanne Skyum.
Farvesætning, indretning og istandsættelser. Den nuværende farvesætning er fastlagt af arkitekt Alan Hav-

steen-Mikkelsen ved restaureringen 2002. Alt nyere
træværk er malet i grårosa nuancer, mens prædikestolen står i træets naturlige farver, kun med en let overfladebehandling. 1866 blev inventaret egetræsmalet;
tilsvarende arbejde udførtes 1928.
Det ældste inventarium fra 1576 opregner kirkens
løsøre, heraf flere formentlig middelalderlige genstande:
to alterklæder, et gammelt altersæt og en vinflaske af
tin, to alterstager og et dåbsfad af kobber (dvs. messing),
et ildkar, to messehagler og en messeskjorte, en messeklokke ved alteret, et skab og en klokke i tårnet samt
alterbøgerne, der omfattede to middelalderlige bøger
(en graduale på pergament og en missale), en bibel, en
graduale, en alterbog og en salmebog; kirkeordinansen
og en passionale manglede.63 Da biskop Jacob Madsen
kort efter, i 1589, besøgte kirken første gang, beskrev
han den som »arm« (fattig).15 Alterbordet stod for langt
fra væggen, altertavlen var en lille, katolsk tavle, og den
romanske døbefont synes endnu at have stået i vestenden. Indretningen af kirken synes således i vidt omfang
at afspejle forholdene før reformationen, dog med tilføjelsen af en muret prædikestol i sydsiden.
I 1590’erne fornyedes vigtige dele af inventaret i
renæssancestil. 1594 anskaffedes en prædikestol og
1599 en altertavle, der var prydet med skriftsteder og
et maleri af Opstandelsen. Begge dele blev udført ved
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Fig. 17. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior looking east.
rådmand Poul Pedersens mellemkomst. Muligvis blev
også alterbordet fornyet i samme periode. 1604 fik
kirken desuden nye stolestader, og antagelig i samme
periode blev døbefonten flyttet til korets nordside.
1647 blev de tre forreste stolestader i hver side indrettet som herskabsstole for beboerne på Lindskov. Antallet af siddepladser i kirken blev forøget 1697, da der
opsattes et pulpitur ved vestvæggen.
I begyndelsen af 1800-tallet ændredes indretningen
af koret. Renæssancealtertavlen fra 1599 blev taget ned
og erstattet af en kalkmalet udsmykning (jf. †kalkmaleri s. 1975), og 1824 opsattes et nyt, fritstående alterbord. O. 1830 eller lidt senere kom et altermaleri i
forgyldt ramme til. Ændringerne kan have været inspireret af en kirkelig reformbevægelse, der ønskede at
vende tilbage til den oldkristne kirkes enkle indretning
med blot et alterbord med en dug og et par lys.64
1866 underkastedes kirken en gennemgribende
restaurering (jf. også s. 1972), hvor stort set hele
inventaret blev kasseret. Bevaret blev kun døbefonten
og prædikestolen; sidstnævnte dog i stærkt forenklet
form. Alterskranke, stolestader samt præste- og degnestole udførtes af ny. Forinden, o. 1857, var der opsat et
nyt alterbord umiddelbart foran østvæggen, og 1869
afsluttedes istandsættelsen med anskaffelsen af en ny
altertavle i nygotisk stil.

1928-29 blev prædikestolen ombygget med forbillede i prædikestolen i Kværndrup, og 1939 fik kirken
sit første orgel, der blev anbragt på et pulpitur ved
vestvæggen. 1996 anskaffedes det nuværende orgel,
der fik plads på gulvet i nordsiden af skibets vestligste
fag.
Kirken er senest restaureret 2002 efter forslag af arkitekterne Alan Havsteen-Mikkelsen og Steffen Pedersen.Ved restaureringen blev koret nyindrettet med helt
nyt alterparti, og fonten blev flyttet ned midt i skibet
ved den genåbnede indgang fra våbenhuset.

Alterbord (jf. fig. 17-19), 2002, tegnet af Alan
Havsteen-Mikkelsen og Steffen Pedersen, muret
af teglsten i normalformat, hvidkalket, med alterbordplade af rødlig Ølandssten. Bordet, der måler
181×70 cm og er 107 cm højt, er opført ca. 1 m
fra østvæggen.
†Alterborde. 1) Sandsynligvis middelalderligt.
1589 noterede biskop Jacob Madsen, at alteret
var ‘fra væggen’ og skulle ‘flyttes op’;15 vel at alteret stod for langt fra østvæggen og burde flyttes tættere på denne.
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Fig. 18. Altertavle, 2003, udført af Tórbjørn Olsen, i lukket stand (s. 1979). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altarpiece, 2003, by Tórbjørn Olsen, in closed state.

2) Muligvis opsattes et nyt alterbord efter Jacob Madsens besøg. Ifølge sognepræst Frederik
Struchs beretning 1769 fandtes der skjult under
alterdugen en udskåret indskrift: »Baggo Jacobsen
pastor loci Ao 1603« (Bagge Jacobsen sognepræst
år 1603) (jf. prædikestol s. 1985, gravsten nr. 1).65
Da bordet adskilte sig fra altertavlen i både ‘arbejde og maling’, mente Struch, at det måtte være
skænket af den daværende sognepræst. Hvorvidt
indskriften vidnede om opsætningen af et helt nyt
muret eller tømret alterbord, kan dog ikke afgøres;
der kan også være tale om en beklædning med
†alterbordspaneler af træ uden på det eksisterende
bord eller måske endda blot en tilføjelse af en indskrift på ældre panelværk (jf. prædikestol s. 1987).
3) 1824 noterede kirkesynet, at der var anskaffet et nyt alterbord.62 Der var tilsyneladende tale
om et fritstående, muligvis ovalt bord af træ (jf.

alterbordet i Horne (Sallinge Hrd.));66 således anføres 1857, at alteret burde flyttes ‘ind til muren’,
gøres firkantet og forsynes med et alterklæde.67
Dette synes at være sket kort efter (jf. nr. 4).
4) (Jf. fig. 16), o. 1857, af træ, dækket af et alterklæde og en alterdug.68 Det rektangulære bord
stod umiddelbart op ad østvæggen. 1985 blev det
forsynet med en ny alterbordplade af eg.69
†Alterklæder. 1-2) Omtalt 1576 uden nærmere
beskrivelse.63 3) Omtalt 1811, klædet var ‘gammelt og pjaltet’.62 4) Omtalt 1861, af rødt klæde.23 5) (Jf. fig. 48), 1985, udført af Hanne Vedel,
Spindegården, Aabenraa, af silke og uld,69 med
kilemønster i mørke nuancer og smalle, lodrette
og røde striber.
†Alterduge. 1) 1664/65, købt for 10 mark.70 2)
Omtalt o. 1861, af hvidt shirting (tætvævet bomuld) med kniplinger.23

ØSTER SKERNINGE KIRKE

1979

Fig. 19. Altertavle, 2003, udført af Tórbjørn Olsen, i åben stand (s. 1979). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altarpiece,
2003, by Tórbjørn Olsen, in open state.

†Kortæpper. 1) 1934, syet af kvinder i sognet.
Korsstingsbroderi med indskriften »Ecce agnus Dei« (Se det Guds lam).71 2) 1985, udført
af Hanne Vedel, Spindegården, Aabenraa, af mørk
uld med smalle hvide striber.69
†Knæleskammel, o. 1861, betrukket med rødt
fløjl.23
Alterprydelser. Ved biskop Jacob Madsens besøg
1589 havde kirken endnu sin katolske altertavle.Ti
år senere, i 1599, anskaffedes en ny altertavle med
motiv af Opstandelsen. Den stod endnu på alteret
1769, men må være nedtaget senest i begyndelsen
af 1800-tallet. Den erstattedes af en kalkmalet dekoration på østvæggen, der o. 1830 afløstes af et
maleri i forgyldt ramme. 1869 fik kirken en (†)altertavle i nygotisk stil med maleri af Anton Dorph.
Altertavlen (fig. 18-19), 2003, er malet af den
færøske maler Tórbjørn Olsen72 og udformet som

en trefløjet tavle (triptykon), hvilende på en predella. Malerierne er udført i olie på lærred og indsat
i smalle rammer af forgyldt metal; midtfeltet måler
158×147 cm, sidefløjene 158×72 cm og predellaen 67×147 cm. I åben stand fremstiller midtfeltet
Den vantro Thomas, der bøjer sig mod Kristus og
stikker fingrene i hans sår; omkring dem står fire
apostle. På den venstre sidefløj ses Kvinderne ved
graven, på den højre englen, der taler til dem (Joh.
20,12). I lukket stand er en fremstilling af Tornekroningen malet tværs over sidefløjenes bagsider.
Predellaen har motiv af den døde Kristus, liggende
på ryggen på graven med den ene arm hængende
slapt ud over kanten. Motiverne er malet i kraftige
farver, domineret af rødt, blåt og gult med indslag af violet og hvidt; figurerne har lys karnation.
Forneden på hvert maleri ses kunstnerens signatur
samt årstallet for udførelsen.
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Fig. 20. Vandringen på søen. (†)Altermaleri, udført af Anton Dorph 1869 (s. 1980).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Christ walking on the water. (†)Altarpiece by Anton
Dorph, 1869.

(†)Altertavle (jf. fig. 16 og 48), 1869, med maleri
af Anton Dorph (jf. (†)altermaleri ndf.). Tavlen, i
nygotisk stil, havde spidsrundbuet midtfelt flankeret af pilastre med stavværksornamentik, afsluttet med fialer, og den kronedes af en trekantgavl
med krabbeblade og kors. Rammeværket er egetræsmalet; under maleriet var indskrift med forgyldt fraktur: »Du lidet troende, hvi tvivlede du?«
(Matt. 14,31), korresponderende med altermale-

riet (jf. ndf.). Tavlen blev nedtaget ved restaureringen 2002; rammeværket opbevares adskilt på
loftet over graverbygningen.
(†)Altermaleriet (fig. 20), olie på lærred,
168×120 cm, rundbuet og indsat i en tilsvarende,
smal ramme af træ, er signeret: »A. Dorph 1869«
med sort i nederste, venstre hjørne. Det viser
Vandringen på søen. Jesus, i lys kjortel med rødt
slag, ses skråt bagfra gående på vandet. Foran ham
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står Peter, blåklædt med lyst slag, i vand til livet,
idet Jesus griber om hans hånd. I baggrunden
ses båden med de skrækslagne disciple. Maleriet
hænger på nordvæggen i skibets vestligste fag.
†Alterprydelser. 1) Antagelig en senmiddelalderlig altertavle, af biskop Jacob Madsen 1589 beskrevet som: »1 Skarns liden Taffle met gamble
Gud«.15 Der var formentlig tale om en tavle med
Treenighedsmotiv, men om betegnelsen ‘skarns’
refererer til motivet eller tavlens bevaringstilstand, kan ikke afgøres.73 Tavlen må være nedtaget 1599.
2) 1599, udført på kirkens bekostning på foranledning af rådmand Poul Pedersen, Svendborg.
Tavlen, formentlig et træskåret arbejde i renæssancestil, var prydet med et maleri med motiv af
Opstandelsen samt nogle skriftsteder. Nederst i
venstre side var en indskrift: »Denne tavle lod ærlige og velforstandige mand Povl Pedersen, rådmand i Svendborg, gøre på kirkens bekostning,
Ao 1599«.74
År 1600 beskrev Jacob Madsen tavlen som ‘en
herlig ny tavle med Kristi opstandelse på’.15 Den
synes nedtaget senest i begyndelsen af 1800-tallet.
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3) Antagelig begyndelsen af 1800-tallet, en
kalkmalet dekoration på østvæggen, formentlig
illuderende en alterprydelse på landskabelig baggrund (jf. †kalkmaleri s. 1975).
4) O. 1830(?) eller lidt senere, et alterbillede
med forgyldt ramme, omtalt o. 1861.75
Altersæt (fig. 21), 1863, udført af Anton Michelsen, København, bestående af kalk, disk og
oblatæske i nygotisk stil med graveret dekoration. Af synsprotokollen fremgår, at sættet blev
anskaffet af kirken for i alt 175½ rdlr.23 Kalken,
26 cm høj, har sekstunget fod med kors i firpasmedaljoner; på den ene side endvidere våbenskjold for Rosenørn-Lehn, flankeret af initialer:
»O.D.« og »R.L.« for kirkeejer Otto Ditlev Rosenørn-Lehn samt årstallet for anskaffelsen: »1863«.
Skaftet er sekssidet og knoppen let fladtrykt med
seks påsatte rudebosser med firbladede rosetter
og Jesusmonogram: »IHS« (fraktur); både knoppen og det øvre skaftled har stavværk. Bægeret har
på den ene side et kors med firpasender. Under
foden samt ved bægerets mundingsrand er fire
stempler: Mesterstempel for Anton Michelsen,76
guardejnmærke for Peter R. Hinnerup, bymærke
København 1863 samt københavnsk årstalsmær-

Fig. 21. Altersæt og oblatæske, 1863, udført af Anton Michelsen, København (s. 1981).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Communion set and wafer box, 1863, by Anton Michelsen, Copenhagen.
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ke »63«. Den tilhørende disk, 17,5 cm i tværmål,
med sekstunget bund, har på fanen dekoration
af skiftevis kors i cirkelslag og stjerner, i bunden
Jesusmonogram i tornekrans. Under bunden er
stempler og våbenskjold, svarende til kalkens,
og under fanen initialer samt årstal: »O.D.-R.L.
1863«. Oblatæsken, 5 cm høj, 12,5 cm i tværmål,
har om selve æsken et ornamentbånd med skiftevis trepas- og liljekors. På låget er en firpasmedaljon med et kors med påskrevet Jesusmonogram i
tornekrans; i sviklerne er stjerner. Under æskens
bund samt under låget er stempler svarende til
stemplerne på kalk og disk; under æskens bund
endvidere indskrift: »O.D.1863.R.L.«.
Alterkalk, nyere, fra firmaet Fredberg, svarende
til Egenses (s. 1931).
†Altersæt. 1) Omtalt 1576 og 1589, af tin.77 2)
1678, skænket af Rudbek Kaas til Lindskov og
hustru Jytte Banner. Sættet var prydet med våbenskjolde for Kaas og Banner samt ægteparrets
initialer »R.K.I.B.« og årstallet for donationen.18
I præsteindberetningen 1707 anførtes, at sættet
var af forgyldt sølv,18 men 1861-62 betegnes det
som værende af kobber med indvendig forgyldning.78
Sygesæt (fig. 22), 1863, udført af Anton Michelsen, København, bestående af kalk, disk og

vinflaske med oblatgemme. Af synsprotokollen
fremgår, at sættet blev anskaffet af kirken for i
alt 31 5/6 rdlr.23 Kalken, 13 cm høj, har cirkulær fod med versalindskrift: »Øster Skerninge
Kirke ODRL 1863« (jf. ovf.), cylinderskaft med
midtknop og bæger med profileret munding og
graveret kors med trepasender på den ene side.
Disken, 6,6 cm i tværmål, har på fanen graveret
kors i cirkelslag. Vinflasken, 7 cm høj, er formet
som en indsats i bægeret; i skruelåget er oblatgemme. Under kalkens fod og ved bægerets munding
samt under diskens og vinflaskens bund er fire
stempler: Mesterstempel for Anton Michelsen,79
guardejnmærke for Peter R. Hinnerup, bymærke
København 1863 og københavnsk årstalsmærke
»63«. Sættet opbevares i et samtidigt etui af sort
pap med messinghægter, foret med rødt fløjl.
†Alterkander og vinbeholdere. 1) Omtalt 1576, en
vinflaske af tin. Flasken rummede en pot (knap
en liter).63 2) 1857 nævnes, at der burde anskaffes
en ny alterkande, da den daværende var for lille.67
3) O. 1861, af sort porcelæn med forgyldning.23
Vinskummeske (fig. 23), udført 1883 af Adolf
Falck, København, anskaffet 1886.80 Skeen er
16,5 cm lang med snoet skaft, der ender i en
manchet hvorover hulet knop med et hoved i
volutindfatning, kronet af bladværk. På bagsiden

Fig. 22. Sygesæt, 1863, udført af Anton Michelsen, København (s. 1982). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Communion set for the sick, 1863, by Anton Michelsen, Copenhagen.
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Fig. 23. Vinskummeske, 1886, udført af Adolf Falck,
København (s. 1982). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Wine skimmer, 1886, by Adolf Falck, Copenhagen.

af skaftet, lige over laffet, er tre stempler: Mesterstempel »A.F.«,81 bymærke København 1883 og
guardejnmærke for Simon Groth.
Alterstager (fig. 24), o. 1550, af messing, 40 cm
høje (inkl. lysepig). Stagerne har cirkulær, profileret fod, der hviler på tre rankryggede løvefigurer, som sidder på høje plinte. Det cylindriske
skaft har base og to skarpryggede skaftringe, og
lyseskålen er profileret. Stagerne er formentlig
identiske med to lysestager ‘af kobber’, der er
omtalt i det ældste inventarium 1576.63
Andre stager. To †lysestager, formentlig første
halvdel af 1690’erne, skænket af Frederik von
Ahlefeldt (†1706), oberst ved det fynske nationalregiment. Donationen skete, mens han boede
på Lindskov, men før han erhvervede Nordskov
(1696). De små stager af sølv var prydet med von
Ahlefeldts våben og initialer: »F.V.A.«.18 1743 besluttede hans arvinger at lade stagerne ‘gøre udi
penge’. Stagernes værdi blev beregnet til 100
rdlr., som blev deponeret hos sognepræsten, der
årligt skulle svare renten deraf til sognets fattige.82
Stagerne må derpå antages bortsolgt. Jf. †legattavle(?) s. 1991.
Syvstage, 1934, af messing, 47 cm høj, med
klokkeformet fod og konisk skaft, hvorfra udgår fligede arme. Under bunden er ejerindskrift
samt dato for erhvervelsen med fordybede versa-
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ler: »Øster Skerninge Kirke MCMXXXIV« og:
»XXIV XII MCMXXXIV«. Stagen opbevares i
graverbygningen.
†Alterbøger. 1) Senmiddelalderlig, omtalt 1576,
et ‘gammelt’ graduale på pergament.63 2) Senmiddelalderlig, omtalt 1576, et ‘gammelt’ missale
(messebog).63 3) O. 1576 modtog kirken som de
fleste andre kirker i herredet et eksemplar af Hans
Thomesens salmebog (jf. s. 1787, 1860). Den
jernlænke, der fulgte med til at fastgøre bogen,
var dog så skrøbelig, at den ikke kunne bruges.63
Messehagler. 1) 1924,83 af mørkviolet fløjl, kantet med guldgaloner og med tilsvarende kors på
ryggen. I graverbygningen. 2) 2007, udført af
Hanne Skyum, af lys silke med indvævet båndslyng i gyldne, lyse og hvide nuancer; på rygsiden
endvidere et lille kors. 3) 2008, udført af Hanne
Skyum, af grøn silke med indvævede vingrene i
brune nuancer, på rygsiden med en lilla drueklase.
†Messehagler. 1) Omtalt 1576, af grønt »setteni«
(en slags silketøj).63 2) Omtalt 1576, af blomstret damask.63 3) O. 1600, af grønt fløjl kantet
med guldgaloner.84 1707 beskrives hagelen som
‘meget gammel’, og det nævnes, at den ‘førhen’
havde ‘været til anden brug’. Der var ingen årstal eller våben på den, men blot fem bogstaver:

Fig. 24. Alterstager, o. 1550 (s. 1983). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Altar candlesticks, c. 1550.
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Fig. 25. Dåbsfad, formentlig o. 1725-50 (s. 1985). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Baptismal dish, probably c.
1725-50.

»T.G.I.B.H.« for Thomes Galskyt til Hvidstengård (†1600) og hans anden hustru (siden 1589)
Ingeborg Brockenhuus. Parret skænkede messehagelen, da de boede på gården Holm i sognet.18

4) Omtalt 1861, af rødt fløjl med guldgaloner.23
5) 1886, af rødt fløjl med guldgaloner.23
†Messeskjorter. 1) Omtalt 1576.63 2) 1670/71,
købt for 26 mark.70
†Messeklokke, middelalderlig, omtalt 1576, ‘lille’. Klokken hang ved alteret.63
Alterskranke (jf. fig. 17), 2002, tegnet af Alan
Havsteen-Mikkelsen og Steffen Pedersen, trekvartcirkulær med en flytbar sektion mod vest.
Skranken består af smalle, lodrette stivere af forgyldt stål under en håndliste af eg. Knæfaldet hviler på et stel af sortmalet stål, puderne er betrukket med rødbrun uld.
†Alterskranker. 1) Omtalt 1823-26, da man ønskede puder på knæfaldet.62 O. 1861 nævnes, at
knæfaldet var betrukket med sort skind og forsynet med gelænder;23 1862 anførte synet, at begge
dele burde udskiftes,85 og skranken blev nedtaget
i forbindelse med restaureringen 1866.
2) (Jf. fig. 16 og 48), 1866, halvcirkulær, 17 alen
lang (ca. 10,5 meter), bestående af balustre under en poleret håndliste og forsynet med to døre.
Knæfaldet, muret af rødbrune sten, var betrukket
med sort skind; 1985 blev det kalket og betrukket
med næsten sort stof, leveret af Hanne Vedel, Spindegården.69 Nedtaget ved restaureringen 2002.
Døbefont (fig. 26), romansk. Foden er af rød
granit, mens skaftet og kummen, der er hugget i
ét stykke, er af rødgrå granit. Fonten, der tilhører
den sydfynske type,86 er 98 cm høj; kummens
tværmål er 68 cm. Foden er et omvendt terningkapitæl med hjørnehoveder. De mellemfaldende felter har mod nord og vest georgskors i
relief, og mod syd ses et kors i cirkelslag, mens
ornamentet på feltet mod øst er ødelagt. Midt
på skaftet samt under kummens munding er en
tovsnoning. O. 1866 blev fonten restaureret.23
1889 sås endnu rester af en tidligere oliemaling,
især på foden.87
1589 stod fonten i vestenden, og biskop Jacob
Madsen noterede, at den skulle flyttes til koret.15
Her stod den i nordsiden, til den 1934 blev flyttet
til skibets første fag, hvor den blev anbragt midt
for korbuen (jf. fig. 48). Ved restaureringen 2002
Fig. 26. Døbefont, romansk (s. 1984). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Romanesque font.
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blev fonten opstillet i nordsiden af skibets andet
fag ved indgangen fra våbenhuset.
Dåbsfad (fig. 25), formentlig anden fjerdedel af
1700-tallet (jf. nr. †2), af messing, 47,8 cm i tværmål, glat.
†Dåbsfade. 1) Omtalt 1576, et »løykar« (vandfad) af kobber.63 2) Omtalt 1724, af tin.60 1729
var det ‘ganske ubrugeligt’.88
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Dåbskande, 1862,23 af tin, svarende til Egenses
(s. 1934). Kanden er sammenloddet på midten;
lodningen er fornyet 1988. I bunden er et mesterstempel for Carl Magnus Svanberg junior.89
Prædikestol (fig. 27-28), 1594, udført på foranledning af rådmand Poul Pedersen, Svendborg;
stærkt ombygget ved en restaurering 1928-29.
Af de oprindelige dele ses udvendig kurvens fire

Fig. 27. Prædikestol, 1594, stærkt fornyet 1928-29 (s. 1985). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Pulpit, much renewed, 1928-29.
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Fig. 28. Storfelt fra prædikestolen med akantusmontant og rulleværk (s. 1987). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Large panel from pulpit with acanthus and scrollwork.

storfelter90 samt dele af hjørnefremspringenes beslagværk, indvendig tre bagklædningsfelter til dels
med tilhørende rammeværk; alt udført af egetræ.

Fornyet er hele fronten, der er monteret uden på
den ældre front, et bagklædningsfelt og kurvens
gulv.91
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Kurven har fire arkadefag, der adskilles af en
søjle og to halvsøjler sat tre og tre på retkantede
hjørnefremspring; dog findes ved faget mod væggen kun én halvsøjle. Søjlerne er alle af korintisk
orden og har prydbælter med rosetter og bladværk. Storfelternes arkader har kannelerede pilastre på høje beslagværkspostamenter og bueslag
med englehoveder i sviklerne. I de tre arkadefelter
mod kirkerummet ses reliefskårne akantusmontanter suppleret med rulleværk (fig. 28) og, i de
tre felter nærmest opgangen, et englehoved (faget
ved sydvæggen er uden englehoved). Forneden
har hvert felt en rulleværkskartouche med indskrift med delvist sammenskrevne reliefversaler i
forsænkede bånd. Fra opgangen læses: 1) »Beati
qvi avdivnt verbvm Dei: Lvcæ: 11« (Salige er de,
som hører Guds ord, Lukas 11) (Luk. 11,28). 2)
»Severinvs Georgivs an(n)o 1594« (Søren Jørgensen 1594), antagelig sognepræst Søren Wittenberg. 3) »Vivo ego nolo morte peccatoris: Ezech:
33« (Så sandt jeg lever, jeg ønsker ikke synderens
død, Ezek. 33) (Ez. 33,11). 4) »Venite ad me o(m)
nes qvi laboratis: Mat« (Kom til mig, alle I, der slider jer trætte, Matt.) (Matt. 11,28). Postament- og
frisefelterne samt de retkantede hjørnefremspring
er smykket med kasette- og beslagværk med bosser og rosetter. Stolen hviler på en muret, hvidkalket sokkel, opført 1934, hvis form nøje følger
kurvens forkrøpninger. Opgangen, fra 2011,23 løber langs triumfvæggen og skibets sydvæg.
Staffering. Prædikestolen står umalet. Tidligere
synes den at have været malet med forgyldte detaljer; ifølge præsteindberetningen 1769 fandtes
der under feltet med præstens navn (jf. ovf.) en
malet indskrift med forgyldte bogstaver: »Baggo
Jacobsen Ao 1615«, vel et vidnesbyrd om en staffering, bekostet af den daværende sognepræst (jf.
†alterbord nr. 2, gravsten nr. 1).65 2011 konstateredes sparsomme rester af blå og rød ornamentik, vel fra den oprindelige bemaling, og derover
rester af en grålig staffering.91 Ved restaureringen
1866 blev stolen egetræsmalet; dog var englenes
vinger hvide.92 1928 blev den afrenset.23
Kurvens storfelter er beslægtede med de tilsvarende dele på prædikestolen i Rolfsted fra 1593,
og det er muligt, at de to stole er udført i samme
værksted (jf. DK Odense 3825). Ifølge kirkens
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Fig. 29. Prædikestolen før restaureringen 1928-29 (s.
1987). Foto Chr. Axel Jensen 1928. I NM. – The pulpit
before the restoration of 1928-29.

regnskaber blev prædikestolen bekostet af Poul
Pedersen på vegne af den tidligere borgmester i
Svendborg, Rasmus Skriver, der havde en gæld
til kirken på 147 mark 6 skilling.93 1670/71 blev
prædikestolen repareret.70 1866 gennemførtes en
hårdhændet istandsættelse, hvor størstedelen af
rammeværket blev fornyet,94 ligesom mange af
de ornamentale led blev fjernet (jf. fig. 29). En
muret sokkel med fire glatte sider kan være opført på dette tidspunkt (jf. fig. 29). 1928-29 blev
stolen restaureret med forbillede i prædikestolen
i Kværndrup Kirke. Ved restaureringen nyudførtes kurvens hjørnesøjler, de vandrette profillister
og hjørnefremspringene samt hovedparten af beslagværksreliefferne i postament- og frisefelterne
(sml. fig. 27 og 29). 1934 opførtes den nuværende
sokkel, muret af rødbrune sten.95 1985 blev soklen hvidkalket.69 Prædikestolen er opsat i sydsiden af skibets første fag.
En muret †prædikestol i sydsiden er omtalt af
Jacob Madsen 1589.15 Stolen må være nedtaget
1594.
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Stolestaderne (jf. fig. 17 og 31), 1866,96 svarer til
stolestaderne i Egense (s. 1938). Forpanelerne har
højrektangulære fyldinger; panelet ved indgangen fra våbenhuset har indbygget salmebogsreol.
Stolene er opstillet i to rækker med 18 stole i syd
og ni stole i nord. Ved restaureringen 2002 blev
staderne renoveret og malet i grårosa nuancer. På
sæderne er løse hynder af rødbrun uld. Oprindeligt var stolestaderne, der ved opstillingen 1866
omfattede 42 bænke, egetræsmalede.97
†Stolestader, 1604.98 Et stolestaderegister, udfærdiget 1648, omfatter 20 mandsstole i sydsiden og
16 kvindestole i nordsiden; dertil kom tre herskabsstole forrest i hver side (jf. ndf.).99 Den første
kvindestol var forbeholdt præstekonen, mens den
niende stol i mandsrækken og den ottende stol i
kvinderækken var for præstegårdens folk. Et nyt

Fig. 30. Pengeblok, o. 1700 (s. 1989). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Poor box, c. 1700.

stolestaderegister blev nedskrevet 1702, da ingen
af dem, som var optegnet i det gamle register,
længere levede. Den niende mandsstol var fremdeles forbeholdt ‘præstegårdens tjenere’, ligesom
den første og den ottende kvindestol opretholdt
deres funktion. De to bageste mandsstole, nr. 1920, var blevet omdannet til kvindestole 1697, da
†pulpituret blev opsat (jf. ndf.).98
1670/71 var stolestaderne forfaldne.70 1720
blev de ‘sirligt malet’;88 1725 blev nogle itugåede
stole repareret.25 1842 nævnes, at stolene var forrådnede og burde fornys.67 1861 fandtes 21 stolestader i hver side (inkl. †herskabsstolene); heraf
var de 13 forreste forsynet med bagbeklædning,
dør og bræddegulv; de øvrige var uden bagbeklædning.100 Stolestaderne blev nedbrudt 1866.58
(†)Præstestol, formentlig slutningen af 1800-tallet, indrettet i skibets nordøsthjørne over for
prædikestolen med to panelvægge med balustergitter foroven samt dørfløj (jf. fig. 16), svarende
til stolen i Egense (s.1939). Panelet, der var egetræsmalet med forgyldte balustre, blev nedtaget
ved restaureringen 2002; dele af det opbevares på
loftet over graverbygningen.
†Skrifte- og præstestole. 1) Omtalt 1668/69 i forbindelse med en reparation.70 Stolen, der stod ved
alterets nordside, blev nedtaget 1866.23 2) 1866,23
ved alterets nordside.
†Degnestole. 1) Antagelig samtidig med †præstestol nr. 1, men tidligst omtalt 1862.58 Stolen
stod ved alterets sydside.23 2) 1866,23 ved alterets
sydside.
†Herskabsstole, 1647, for Erik Kaas til Lindskov og hustru Kirsten Gaas. 1647 fik Erik Kaas
kongelig bevilling til på egen bekostning at lade
indrette stolestader ‘øverst’ (dvs. forrest) i kirken
samt en begravelse under koret ‘for sig, sin hustru,
børn, arvinger og folk’.101 Han havde hidtil søgt
Egense Kirke, men hans stolestader dér var ikke
‘så belejlige’, og han havde heller ingen begravelse
i kirken (jf. s. 1940). Af bevillingen fremgår, at han
fortsat skulle ofre til præsten i Egense; endvidere
skulle han give 100 rdlr. til kirken i Øster Skerninge.102 I regnskaberne 1662 anføres Erik Kaas
stadig at skylde pengene til kirken.98 Stolene, der
stod som de tre forreste i hver stolestaderække,98
blev nedbrudt ved restaureringen 1866.
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Fig. 31. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior looking west.

Fire løse stole, (jf. fig. 31), o. 1950, af bejdset eg,
polstret med rødbrun uld, fastgjort med messingsøm på sæde og ryg, er opstillet i nordsiden af
skibets første fag. Seks nyere stole, fra 2003, Hans
J.Wegener (GE 881), af eg med sæde af sort gjordeflet, står i koret og ved døbefonten.
Bænk, 1866,23 med svejfet endegavl, malet
grårosa som stolestaderne, opstillet langs tårnrummets nordvæg. Bænken var oprindeligt egetræsmalet og opstillet langs korets vægge sammen
med (†)nr. 1 (jf. fig. 48); tilsvarende bænke findes
i Egense (s. 1940).
(†)Bænke. 1) Svarende til nr. 1; egetræsådret.
Bænken, der oprindeligt stod i koret, opbevares på loftet i graverbygningen. 2-3) Antagelig
1866,23 to lange, brunmalede bænke uden ryglæn. Bænkene stod oprindeligt i tårnrummet; de
opbevares siden 2002 på loftet over våbenhuset.
†Skab, omtalt 1576, med to rum.63 1673 blev
skabet, der benyttedes til opbevaring af kirkens
tekstiler og altersølv, forsynet med en ny låge.70

Danmarks Kirker, Svendborg

Pengeblok (fig. 30), o. 1700, 89 cm høj, overalt beslået med jernplader. Skaftet har på siderne mod syd og øst et lodret bånd; endvidere to
vandrette bånd, der er fastgjort i væggen. Selve
boksen har en låge i forsiden, lukket med tre
vandrette, hængslede bånd, der på siden krydses
af et tilsvarende, lodret bånd med overfaldslukke
(moderne hængelås). Låget er fladt med pengesprække. Blokken står ved norddøren.
To †pengebøsser, ‘fattigbøsser’, anskaffedes o.
1860.80 †Pengetavler. 1) 1663/64, til indsamling
til Helsingørs hospital.103 2-3) O. 1805, betalt af
fattigkassen.51
De udvendige dørfløje er nyere. En indvendig
dørfløj (jf. fig. 31) fra 1866 er udformet som en
dobbeltfløj med to lodret delte fyldinger og indsat i spidsbuet gerigt med trepas.23 2002 malet i
grårosa nuancer, oprindeligt egetræsmalet. Mellem skibet og tårnrummet.
†Udvendige dørfløje. 1) 1603 anskaffedes en ny
‘kirkeport’; antagelig til norddøren i våbenhu-
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set.98 2) 1866, til det nyindrettede materialerum i
våbenhuset (s. 1973), nedtaget 2002. Selve fløjen
er kasseret, men fire beslag af sortmalet smedejern, 44×24 cm, udført i gennembrudt arbejde
med spiraloprullede bånd, der løber ud i små,
spidse trepas, opbevares på loftet over våbenhuset.
†Pulpitur, opsat 1697 ved vestvæggen og indrettet med siddepladser.98 Over pulpituret var
et bræddeloft,62 og adgangen var via en trappe
i kirken.23 1805 skulle et stykke af ‘rækværket’
(vel brystningen) fornys,23 1820 manglede der
en bænk,62 og 1842 var loftet forrådnet. 1862
nævnes, at såvel opgangen som ‘rækværket’ burde
fornys, og bænkene males.104 Pulpituret blev nedbrudt 1866.23
Orgel (jf. fig. 31), oprindeligt med seks stemmer, bygget 1970 af Poul-Gerhard Andersens
Orgelbyggeri, Bagsværd, til Kirkeby Kirke, Sunds
Hrd. Udvidet o. 1979, antagelig af samme firma.
1996 flyttet til Øster Skerninge af Bruno Chri-

Fig. 32. †Orgel og †orgelpulpitur, 1939 (s. 1990). I Den
Danske Orgelregistrant, NM. Foto Annelise Olesen
1973. – †Organ and †organ loft, 1939.

stensen & Sønner, Terkelsbøl. Udvidet 2003 af P.
G. Andersen & Bruhn, Årslev og Ølstykke. Oprindelig disposition: Gedakt 8', Spidsgambe 8',
Principal 4', Rørfløjte 4', Spilfløjte 2', Mixtur III.
Disposition o. 1979 (syv stemmer, ét manual og
pedal): Manual: Gedakt 8', Spidsgambe 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Spilfløjte 2', Mixtur III. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Disposition 2003
(11 stemmer, to manualer og pedal): Hovedværk:
Principal 8', Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4',
Oktav 2', Mixtur III. Svelleværk: Traversfløjte 8',
Kobbelfløjte 4', Spilfløjte 2', Sesquialtera II; tremulant. Pedal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV, HV-P,
SV-P. Orgelhus af ubehandlet eg, med guldstafferinger. I skibets nordvestre hjørne.
†Orgel (jf. fig. 32), 1939,105 med seks stemmer,
ét manual og anhangspedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby og Horsens, tegnet af arkitekt Frants Mortensen, København.106 Disposition: Manual: Quintatøn 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Mixtur IV. Pedal:
Anhang. Koppel M-P. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Bælganlægget var indrettet til trædning.
Facaden udgjordes af piber (zink og tinlegering) i
uindrammet opstilling. På samtidigt †orgelpulpitur i skibets vestende med spillebord i orgelhusets
søndre gavl.
†Orgelpulpitur (jf. fig. 32), 1939, tegnet af arkitekt Frants Mortensen, København.106 Pulpituret,
der stod i lakeret egetræ, var båret af to jernsøjler,
indklædt med træ, og havde brystning af fyldingspanel. Det var opsat mod skibets vestvæg over
døren, holdt fri af sidevæggene, med adgang via
en spindeltrappe på sydsiden. Det blev nedtaget
1996 ved anskaffelsen af det nuværende orgel.107
Salmenummertavler (jf. fig. 17), 1938.23 Fire rektangulære tavler med portalindramning og øvre
hjørneknapper samt profileret gesims. Tavlerne
er 2002 malet grårosa; de var oprindeligt egetræsmalede. En af tavlerne er påmalet »Daab« og
»Nadver« med sort antikva. De tilhørende cifre,
til ophæng, er af sortmalet metal. To tilsvarende
(†)tavler opbevares på loftet over våbenhuset.
†Salmenummertavler. 1) 1861 havde kirken seks
salmenummertavler.23 2) (Jf. fig. 16), 1866, seks
egetræsmalede tavler, svarende til Egenses (s.
1943). Nedtaget 1938.
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Fig. 33-34. Præsterækketavler, 1866 (s. 1991). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Boards listing incumbents, 1866.

Præsterækketavler. 1-2) (Fig. 33-34), formentlig
1866, af træ, 144×85 cm, med profileret ramme
i bejdset eg og sortmalet tavle med indskrift
med lys antikva. På den ene læses: »Forteinelse
paa Sognepræsterne for Østerskjerninge Hunstrup Meenighed siden Reformationen« frem til
1863,108 på den anden fortsættes rækken. Tavlerne hænger på tårnrummets vestvæg på hver side
af indgangsdøren.
†Præsterækketavle, antagelig begyndelsen af
1700-tallet. På tavlen, der var sortmalet og hang
over degnestolen i korets sydside, var præsternes
navne anført i to kolonner med fire navne i hver:
»1 Her P. blev beskicket 1522 døde 1562.
2 Her Rasmus Chr. døde Ano 1592.
3 Her Søren Wittenberg døde 1600.
4 Her Baggo Jacobsen døde Ao 1629.
5 Her Malthe Zonesen døde Ano 1633.
6 Her Eggert Christens. døde Ao 1660.
7 Her Mads Georgsen døde Ano 1678.
8 Her Magister Mogens J. Lucopidan døde Ano 1727«.65

Tavlen, der kan have dannet forbillede for den
ene af de nuværende, kan være kasseret i forbindelse med inventarfornyelserne 1866.
†Legattavle(?), 1743, over en af fem af Frederik
von Ahlefeldts børn (Christian, Anna Catharine,
Benedicte, Anna Birgitte og Helvig Christence)
stiftet donation på 100 rdlr. til sognets fattige,
fremkommet ved værdisætning med henblik
på salg af et par sølvlysestager, der var skænket
til kirken af faren i slutningen af 1600-tallet (jf.
†lysestager s. 1983). Af fundatsen fremgår, at der
skulle opsættes en tavle i kirken med oplysninger om, hvor kapitalen var kommet fra, hvem der
havde givet den, til hvilken brug, og hvor den var
hensat.109
Lysekroner. 1-3) (Jf. fig. 31), 1955 og 1997, barokkopier med to gange seks arme med delfinled
og profilhoveder i de indre slyng. Mellem de to
kranse samt foroven er to gange fire spiraloprullede pyntebøjler med profilhoveder. Balusterskaf-
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Fig. 35. Klokke, 1819, støbt af I. C. og H. Gamst,
København (s. 1992). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Bell, 1819, cast by I. C. og H. Gamst, Copenhagen.

tet afsluttes forneden af en hængekugle med profileret knop og krones af en flakt ørn. Kronerne
er ophængt i skibet. To af dem har giverindskrift
på hængekuglen; på den østligste med versaler:
»Alvilda og Ove Jakobsen 1955«; på den vestligste
med skriveskrift: »Skænket af anonyme givere fra
sognet – Øster Skerninge Kirke Indviet den 21
September 1997«.
4) 1988, bestående af 14 buede arme, hvorfra
hænger kertepærer. Oprindeligt i koret, siden
2002 i tårnrummet.
†Ildkar; i inventariet 1576 beskrevet som et
‘kobberildkar’ (til hentning af trækul til tænding
af alterlysene, jf. DK Ribe 1553 og 2022).63
Et enkelt tildannet krucifiks, 2008, udført af
Erik Heide, af egetræ, 47×45,5 cm, er ophængt

på nordvæggen i skibets andet fag, øst for døren
til våbenhuset.
†Ligbåre, omtalt 1808, da den stod i våbenhuset.62
Klokker. 1576 fandtes en lille klokke ved alteret
(†messeklokke s. 1984) og en ‘ditto’ i tårnet (nr.
†1).63 1579 anskaffede kirken en ny klokke, ‘omstøbt’ i Lübeck (nr. †2), hvorefter der var to tårnklokker.110 På et tidspunkt, måske i forbindelse
med klokkeskatten 1601, blev †klokken fra Lübeck overført til Kværndrup Kirke, og 1608 blev
den tilbageværende klokke omstøbt af Christoffer Kaare i Slagelse (nr. †3). 1731 skænkede Johan
Lehn til Hvidkilde to nye klokker, formentlig til
dels ved omstøbning af den gamle (nr. †3). 1819
blev klokkerne atter omstøbt, således at der ved
synet 1821 fandtes to nye klokker.62 En af disse
må dog være nedtaget igen efter relativt kort tid;
i hvert fald havde kirken 1861 kun én klokke,
svarende til i dag.23
Klokke (fig. 35), 1819, støbt af I. C. og H. Gamst,
København, 79 cm i tværmål. Om halsen er en
frise med bladranker indrammet af perlestav, og
derunder støberindskrift med reliefversaler mellem rammelinjer: »Støbt af I. C. & H. Gamst Kiøbenhavn 1819«. Klokken er ophængt i moderne
slyngebom. En ældre (†)slyngebom samt en knebel er ophængt på væggen i klokkestokværket.
†Klokker. 1) Omtalt 1576, en lille klokke, der
hang i tårnet.63 Formentlig omstøbt 1608 til nr.
†3.
2) 1579, ‘omstøbt’ i Lübeck for 84½ daler 1
mark.111 På klokken var en indskrift: »anno. 1579.
let. mi. her. Rasmus. Christensen. Pastar. tho. Oster. Schernich. kirkewarri. Morten. i. Wllemose.
Hienrich. Hanni. Hans. Francke. let. mi. stöpen.
dorch. m. Harmann. P.« (år 1579 lod mig hr.
Rasmus Christensen præst i Øster Skerninge,
kirkeværge Morten i Ullemose, Henrik, Hanni,
Hans, Frank lod mig støbe ved m(ester) Harmann P.).112 Klokken blev siden, måske i forbindelse med klokkeskatten 1601, flyttet til Kværndrup Kirke; den blev omstøbt 1842.
3) 1608, omstøbt af Christoffer Kaare i Slagelse
af en ældre klokke for 83 rdlr.; heraf gav sognemændene 23 rdlr. Klokken vejede 4 skippund og
6½ lispund (ca. 692 kg), mens den gamle klokke
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Mindetavle (fig. 36), 1867, over Morten Pedersen, Øster Skerninge, underkorporal, 12. batteri,
3. fæstningskompagni nr. 8, †10. april 1864 ved
Dybbøl, skanse nr. 3. Tavlen er »Ophængt af hans
Kam(m)erater 1867«.
Tavle af hvidt marmor, indsat i en ramme af
mørkbejdset eg, 77×59 cm, lysmål 59×41 cm.
Indskrift med fordybet antikva, udfyldt med forgyldning. Tavlen er ophængt i klokkestokværket.
†Epitafium, o. 1727, over Mogens Jensen Lucoppidan, sognepræst, †1727, 75 år gammel (jf.
gravskrift ndf.).116
1769 beskrev sognepræst Frederik Struch epitafiet som ‘meget smukt udhugget, malet og
forgyldt og adskilt i tre dele’, altså bestående af
storstykke, postament og topstykke, alle med indskrifter på dansk og latin. På storstykket var en
hædrende gravskrift:

Fig. 36. Mindetavle, 1867, over underkorporal Morten
Pedersen (†1864 ved Dybbøl) (s. 1993). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Memorial tablet, 1867, to Lance Corporal Morten Pedersen (†1864 at Dybbøl).

havde vejet 4 skippund på nær 2 lispund (ca. 624
kg.).98 På klokken var en indskrift, som sognepræsten 1707 opgav at læse ‘formedels vanskelig opgang dertil’.18 1724 var klokken revnet og
kneblen faldet af;60 1729 nævnes, at den var i så
dårlig stand, at ‘den er snart til ingen nytte i sognet’.88 Formentlig omstøbt 1731.
4-5) 1731, skænket af Johan Lehn til Hvidkilde.113 På den ene var indskrift: »Gloria Deo in
excelsis« (Ære være Gud i det højeste).114 1792
nævnes, at den største af klokkerne var revnet.115
1805 bemærkede præsten, at ‘den største klokke i
tårnet er revnet og ubrugelig, og den mindste har
ikke lyd til, at den kan høres over sognet’;62 1817
manglede ‘et stort stykke’ af den største klokke.62
1819 blev klokkerne omstøbt til den nuværende
klokke og nr. †6.62
6) 1819, antagelig støbt af I. C. og H. Gamst,
København, tilsyneladende nedtaget før 1861.

»Den velærværdige …rlige og høylærde Mand nu hos
Gud salige Her Magister … Lucopidan er barnfød paa
Thorsinge i Lundbye Præstegaard Mortens Afften Ao
1652. Hans Fader var velærværdige og høylærde Her
Jens Mogensen Hossum, Præst til Landet og Bregninge
Sogner, samt og Provst sammesteds udi Sunds-Gudme
Herred, hans Moder den dydige og gudfrygtige
Matrone Karen Mogens Daatter. I hans Alders 17 Aar,
som var 1669 er han dimitteret med Berømmelse til
det kl. Universitet i Kiøbenhavn, hvor han giorde
saadan fremgang in studio Theologico (i det teologiske studium), at han icke længe dereffter, nemlig 1671
erlangede sine lovlige testimonia attestationis et dimissionis (beviser for attestats (teologisk embedseksamen)
og dimis (prøve i prædikekunst)). Saaledes continuerede han sine studia i 7 Aar, indtil han ved Guds Forsyn
blev kaldet til at være Sogne-Præst for Østerskiærning
og Hundstrup Meenigheder, dem han aldrig lod af at
viise den rette Vey til det evige Liv.
Aar 1681 d. 18 Febr. kom han ved en kierlig hierte
Foreening i Ægteskab med den hæderbaarne og dydziirede Jomfrue Apolonia Mads Daatter forrige SognePræstes ældste og kiære Daatter, her ved Stædet, som
nu er den Sl. Mands høytbedrøvede Effterleverske.
Dette deres kiære Egteskab har den almægtigste
Gud velsignet med 13 Børn, nemlig 6 Søn(n)er og 7
Døttre, af hvilke de 2de ældste og 2de yngste Sønner
tilligemed 3 Døttre allerede for længst ere bortkaldede.
Men endnu med deres høytbedrøvede Moder er tilovers 2 Sønner og 4 Døttre.
Ano 1689 blev han beskicket til at være Provst udi
Sunds Herred, hvilket Embede han til al Berømmelses

1994

SUNDS HERRED

Eftermæle og Velbehag forestod, indtil det behagede
Gud ved en sød og salig Død 1727 d. 18 Sept. at bortkalde ham, effterat han havde været udlænding i denne
Verden 75 Aar ringere end 2 Maaneder, som er den Sl.
Mands gandske Alder«.

På epitafiets ‘første del’, vel topstykket, var et vers:
»Ante steti sacco, nunc exsultabo breviq:
Ad sanctas aras pro cathedrisq steti
Sub terra sacco, tumulatus in æde sepul.(…)
Exsulem in coelis, æthereaq plaga«.
(Før stod jeg i sæk, nu vil jeg juble, og kort
stod jeg ved de hellige altre og på prædikestolene.
Under jorden i sæk(?), begravet i gravmælets rum
vil jeg gå i landflygtighed i himlene
og de ætheriske egne).117

Endelig læstes på epitafiets ‘tredje del’, antagelig
postamentet, et vers:

»I liden Verden, som vor Moders Liv jeg groede,
9 Maaneder derpaa i store Verden boede,
Aar 8te gange 9 dog lægges til tre Aar,
hvoraf halv hundrede til Præste Embed gaaer.
Hvorlænge jeg? Hvad jeg? thi kroppen kun skal være
i Verden jordelig, veed han at nummerere,
Han, som er en og 3, men i tilkommende,
og sidste Verden skal en ævig Vaaning skee«.

Epitafiet hang i korets nordside.
Gravsten. 1) (Fig. 37), 1612, over Baggo (Bagge)
Iacobsøn (Jacobsen),118 sognepræst til Øster Skerninge og Hundstrup, født i Ribe, †
(1629),119
og hans to hustruer, Citzel (Sidsel) Nielsdaater
(Nielsdatter), født i Kildemose, †1. aug. 1612, og
Magdalena, »m(ester/agister) Iacobs Lesemesters
daater vdi Otthensse (Odense)«, født i Oslo i
Norge, †
.
Rødlig kalksten, 158×87 cm. Stenens venstre
hjørner er repareret med cement. Indskriften,
med delvist sammenskrevne reliefversaler i forsænkede bånd, er anbragt som randskrift i form af
en religiøs sentens (Åb. 20,6) samt som gravskrift
på et skriftfelt på stenens nedre del. I hjørnerne
er medaljoner med evangelisternes symbolvæsener og skriftbånd med deres navne i reliefversaler,
foroven tv.: »S. Mattheo(?)«120 (Skt. Mattæus), th.:
»S: Marcvs« (Skt. Markus), forneden tv.: »S: Lvcas« (Skt. Lukas), th.: »S: Iohanes« (Skt. Johannes«).
Over skriftfeltet er en fremstilling af Den opstandne Kristus med sejrsfanen, der træder Døden, vist
som en benrad med et spyd i hånden, under fode.
Bag ham ses den åbne grav. Motivet indrammes
af et svejfet bueslag hvorpå indskrift med reliefversaler: »Christo est spes nostre« (Kristus er vores håb). Bueslaget hviler på konsoller, udformet
som profilvendte englehoveder, og over det læses
årstallet »1612«. Skriftfeltet er indsat i en rulleværkskartouche, der nederst har et skjoldformet
emblem med motiv af en hummer, som med den
ene klo griber om en slange, der snor sig om dens
krop. Derover mottoet med reliefversaler: »sine

Fig. 37. Gravsten nr. 1, 1612, over sognepræst Bagge
Jacobsen (†1629) og hans to hustruer, Sidsel Nielsdatter (†1612) og Magdalena (s. 1994). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tombstone no. 1, 1612, of Pastor Bagge
Jacobsen (†1629) and his two wives, Sidsel Nielsdatter
(†1612) and Magdalena.

ØSTER SKERNINGE KIRKE

1995

mer og flankeret af to sovende soldater. Motivet
indrammes foroven og langs de lodrette sider af
forsænkede felter med beslagværk og bladranker.
Stenen lå over Laurids Andersens begravelse i
skibet;65 1872 lå den endnu ‘i gulvet’.46 Stenen er
indmuret i tårnrummets sydvæg (vestligst).
†Murede begravelser. 1) Sognepræst Bagge Jacobsens
begravelse (jf. gravsten nr. 1). Begravelsen, der var i
koret, kan have været benyttet af flere af kirkens
præster og have haft karakter af en embedsbegravelse. I forbindelse med restaureringen 1866 blev
den tømt og indholdet nedgravet under gulvet.23
2) Herredsfoged Laurids Andersens begravelse (jf.
gravsten nr. 2). I midtgangen.

Fig. 38. Emblem med hummer og slange. Detalje af
gravsten nr. 1 (s. 1994). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Emblem with lobster and serpent. Detail of tombstone no. 1.

fvco« (uden svig) (fig. 38). Stenen lå over præstens
begravelse i koret;65 1872 lå den endnu ‘i gulvet’.46
Nu indmuret i tårnrummets sydvæg (østligst).
2) (Fig. 39), o. 1655, over Lavritz (Laurids)
Andersøn (Andersen), »bode« (bonde/boede?) i
Ullemose og herredsfoged i Sunds Herred, †16
(1664),18 og hans to hustruer, Sophe (Sofie)
Iversdatter, †24. nov. 1653, og Anne Rasmvs Datter (Rasmusdatter), †15. febr. 1655.
Grå kalksten, 195×125 cm. Indskriften med
reliefversaler i forsænkede bånd er anbragt som
randskrift i form af en religiøs sentens (Åb. 14,13)
samt på et skriftfelt, der udfylder stenens nedre
halvdel. Randskriften afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelisternes symbolvæsener og
skriftbånd med deres navne, anført med fordybede, til dels sammenskrevne versaler. Foroven tv.:
»S. Matthevs« (Skt. Mattæus), th.: »S. Marcvs« (Skt.
Markus), forneden tv.: »S. Lvcas« (Skt. Lukas), th.:
»S. Iohannes« (Skt. Johannes). Over skriftfeltet ses
Den opstandne Kristus med sejrsfane og stråleglorie, stående på graven omgivet af skybræm-

Fig. 39. Gravsten nr. 2, o. 1655, over herredsfoged
Laurids Andersen (†1664) og hans to hustruer, Sofie
Iversdatter (†1653) og Anne Rasmusdatter (†1655) (s.
1995). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tombstone no. 2,
c. 1655, of District Judge Laurids Andersen (†1664) and
his two wives, Sofie Iversdatter (†1653) and Anne Rasmusdatter (†1655).

1996

SUNDS HERRED

Fig. 40-41. Kirkegårdsmonumenter. 40. Nr. 1, o. 1874, over Hans Rasmussen Kjærgaard (†1890) og hustru Bodil
Jensdatter (†1874) (s. 1996). 41. Nr. 2, o. 1875, over gårdmand Rasmus Hansen (†1875) og hustru Ellen Rasmusdatter (†1883) (s. 1996). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard monuments. 40. No. 1, c. 1874, to Hans Rasmussen
Kjærgaard (†1890) and his wife Bodil Jensdatter (†1874). 41. No.2, c. 1875, to the farmer Rasmus Hansen (†1875) and
his wife Ellen Rasmusdatter (†1883).

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 40), o. 1874, over
Hans Rasmussen Kjærgaard, *22. dec. 1794, †30.
dec. 1890, og hustru Bodil Jensdatter, *12. nov.
1800 i Svindinge, †12. april 1874.
Grotte af grå kunststen med tavle af hvidt marmor og medaljon af biskuit, 97×57 cm. Indskrift
med fordybede versaler. Grotten og den tilhørende sokkel er dekoreret med egeløv i relief. I
forsiden er indfældet en fladbuet tavle og derover
en medaljon med motiv af Natten efter Thorvaldsen. Øverst er spor efter et nedfældet †ornament. Monumentet står ved diget vest for kirken.
2) (Fig. 41), o. 1875, over Rasmus Hansen,
gårdmand, *8. febr. 1801, †10. sept. 1875, og hustru Ellen Rasmusdatter, *28. sept. 1800 i Stågerup, †9. april 1883.
Grotte af grå kunststen med tavle af hvidt marmor, 100×59 cm. Indskrift med fordybede versa-

ler. Grotten, med tunget kant, hviler på en profileret sokkel med dekoration af egeløv i relief. I
forsiden er indfældet en tvillingbuet tavle. Over
tavlen er relief af en blomst med fligede, spiraloprullede blade, under den ses vedbendgrene, bundet med en sløjfe. Øverst er spor efter en nedfældet †topprydelse. Monumentet står ved diget vest
for kirken.
Andre monumenter. (Fig. 42), o. 1850-75,121 kors
af sortmalet støbejern, 108×74 cm, indskrift med
relieffraktur: »I Christo Jesu, den korsfæstede,
men igien opstandne, have vi Frimodighed og
Adgang til Gud«. Korsenderne er udformet som
tredobbelte liljer. Fra korsskæringen udgår små
liljeornamenter, og tilsvarende ornamenter ses
nederst på korsstammen. På bagsiden et håndtryk
(delvist afbrækket). Korset står på kirkegården øst
for kirken.
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Øster Skerninge Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i Svendborg
Amt i almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger til
Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, er angivet som DK,
efterfulgt af betegnelsen på det pågældende amt; referencer inden for Svendborg Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet, København (RAK). Reviderede
Regnskaber, Kirkeregnskaber: Regnskaber Fyn 16621837. 3. Nyborg Provsti. Gudme, Sunds, Ærø og Als
Herreder 1662-71 (RAK. Rev. rgsk. Rgsk. Fyn). Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor:
2244-191. Dokumenter ang. salg af Hvidkilde og det
halve af Lindskov til Johan Lehn 1725 (Rtk. 2244-191.
Dok. ang. salg af Hvidkilde). Hofretten. Ordinære boer,
konceptskifter. 1725, Gabel,Valdemar Kristoffer.
Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv: Indberetninger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786.
– Synsforretninger over kirker med uddrag af regnskab 1631-35. – Synsforretninger over kirker 1718-35
(Bispeark. Syn over kirker). – Visitatsprotokol 17321803. – Indberetninger om kirker og kirkegårde 181243 (Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde). – Sunds
Herreds breve 1541-1805, 1805-1968 (Bispeark. Sunds
Hrds. breve). – Sunds og Sallinge herreder 185367 (Bispeark. Sunds og Sallinge hrdr.). Sunds Herreds
provstiarkiv: Register over kirkernes indkomster 1576
(Provstiark. Reg. over kirkenes indk.). – Kirkeregnskaber 1645-75. – Justitsprotokol m.m. 1690-1824 (heri
kirkesyn 1760-1824) (Provstiark. Justitsprot. m.m.). –
Breve fra biskop, amtmand, stiftsøvrighed og forskellige 1727-1812 (Provstiark. Breve fra biskop m.fl.).
– Synsprotokol for kirker 1935-81 (Provstiark. Synsprot.). Svendborg Amtsprovsti: Synsprotokol for Sunds
og Sallinge herreder 1824-39 (Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.). Øster Skerninge Sogn: Regnskabsbog
1574-1661 (Sogneark. Rgsk.). – Kirkeprotokol 18622003 (Sogneark. Synsprot.). Hundstrup/Øster Skerninge
Sogn: Diverse breve og dokumenter 1763-1928. Øster
Skerninge Menighedsråd: Forhandlingsprotokol for
menighedsrådet 1904-63 (Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.). Lehn Godsarkiv: Sager vedr. baroniet Lehns
kirker 1792-1921 (Lehn Godsark. Sager vedr. kirker).
– Byggesager 1861-1922 (Lehn Godsark. Byggesager).
Fyn i almindelighed. Topografica: 3. Indberetninger til
Jessen, Thurah og Danske Atlas 1743-71 (Fyn i alm. 3.

Fig. 42. Støbejernskors, o. 1850-75 (s. 1996). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Wrought iron cross, c. 1850-75.
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Indb. 1743-71). – 6. Udskrift af de af stiftets præster i
henhold til stiftsøvrighedens befaling af 22. okt. 1706
indgivne beretninger om kirkerne og disses antikviteter (Fyn i alm. 6. Indb. 1706-07).
Det Kongelige Bibliotek (KB). Gamle kongelige Samling. 2351. 4º. Udskrift af Præsteskabets i Fyens Stift
Antegnelser om Kirkerne i Fyen og underliggende der
i Stiftet, for det meeste samlede og indgivne til Stiftets Øvrighed 1706-1707, med nogle faae Tegninger
af Gravsteder og Vaabener (GKS 2351. 4º. Indb. 170607).
Nationalmuseet. Indberetninger: Birgit Als Hansen 1984
og 2002 (bygning). – Karin Vestergaard 2001 (prædikestol).
Tegninger og opmålinger. Nationalmuseet (NM):
Lars Mindedal 1982-83 (opmålinger af plan, snit og
facader). – Lehn Petersens Tegnestue 1988 (opmåling
af plan). – Alan Havsteen-Mikkelsen 2001 (opmålinger
af plan). – Alan Havsteen-Mikkelsen 2002 (opmåling
af gulv i våbenhus).
Litteratur. Hans Havelund, »Ja, vi tror på mirakler«,
Fyens Stiftsbog 2003, 129-36 (Havelund 2003).
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Fig. 43. Kirken set fra syd. Tegnet af J.G. Burman Becker 21. juli 1856. I KB. – The
church seen from the south.
Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen,
kirkens omgivelser og bygning ved Pia Katrine Lindholt, kalk- og glasmalerier, inventar og gravminder ved
Rikke Ilsted Kristiansen, heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt. Arkivalielæsning ved Marie Louise
Blyme, Rasmus Christensen, Bjørn Westerbeek Dahl,
Kathrine Faust Larsen og Andreas Broby Åberg-Jensen m.fl. Oversættelser ved James Manley (engelsk)
og Peter Zeeberg (latin). Korrektur ved Anne Frovin.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet juni 2018.

Fig. 44. Skitse af kirken biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. I RAO. – Sketch of the church in Bishop
Jakob Madsen’s book of visitations 1588-1604.

1

Diplomatarium Danicum, Det danske Sprog- og Litteraturselskab (udg.), 3, IX, Kbh. 1982, nr. 223 (18. aug.
1372).
2
Repertorium diplomaticum regni danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, Selskabet for
Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (udg.), 2,V, Kbh.
1933, 259 (25. april 1500).
3
Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, Jens Rasmussen og Anne Riising (udg.), Odense 1995, 215.
Samme oplysning havde sognepræst Eggert Christensen nedskrevet 1634; jf. KB. GKS 2351. 4º. Indb. 170607; RAO. Fyn i alm. 6. Indb. 1706-07.
4
Danske Magazin IV, 2, 1873, 51.
5
Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold
1551-1660, Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1885-2005 (4.
juni 1578 og 11. jan. 1580).
6
Kancelliets Brevbøger (note 5) (12. juni 1594).
7
Kancelliets Brevbøger (note 5) (16. sept. 1639).
8
Kancelliets Brevbøger (note 5) (8. juni 1647); Kirkehistoriske Samlinger IV, 6, 1899-1901, 763 ff.
9
Kirkehistoriske Samlinger II, 5, 1869-71, 688 f. og III,
2, 1877-80, 190 ff.
10
Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet jordegods i
Danmark, fra Reformationen til Nutiden, 1535-1765 II,
Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1908, 633 f. von Gabel fik samtidig patronatsret til kirkerne i Ollerup samt på Strynø
og Drejø, i Kullerup (Vindinge Hrd.) og Hundstrup,
på Avernakø og Lyø (Sallinge Hrd.) samt flere kirker
på Sjælland. Hvidkilde ejede desuden Svendborg Skt.
Jørgens (s. 403), Sørup (s. 451) og Egense (s. 1905) .
11
Kronens Skøder (note 10), IV, Kbh. 1950, 611. Det
solgte omfattede patronatsret til kirkerne i Egense,
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Sørup, Ollerup, Øster Skerninge, på Drejø og Strynø,
samt i Hundstrup og på Avernakø.
12
Kronens Skøder (note 10), IV, Kbh. 1950, 612 f.
13
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
14
J. P. Trap, Danmark, 5. udg.,V, 2, Kbh. 1957, 717.
15
Jacob Madsens visitatsbog (note 3), 215.
16
RAO. Bispearkivet. Synsforretninger over kirker med
uddrag af regnskab 1631-1635.
17
Kirkehistoriske Samlinger III, 2, 1877-80, 190; Aage
Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekrigene
1657-60, Odense 1973, 509.
18
KB. GKS 2351. 4º. Indb. 1706-07.
19
RAO. Sogneark. Synsprot.; Egense sogn. Diverse breve
og dokumenter 1785-1969.
20
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Sogneark. Synsprot.
21
RAO. Provstiark. Synsprot.; Sogneark. Synsprot.
22
Korrespondance i NM.
23
RAO. Sogneark. Synsprot.
24
RAK. Rev. rgsk. Rgsk. Fyn; RAO. Sogneark. Rgsk.
25
RAK. Hofretten. Ordinære boer, konceptskifter.
1725, Gabel,Valdemar Kristoffer.
26
RAO. Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
27
Knud Erik Jensen, Øster Skeninge sogns historie –
århundreders sammenhold, Svendborg 2001, 44.
28
Toiletbygningen er nedrevet efter 1989. Korrespondance i NM.
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Overgangen mellem det romanske skib og det
senmiddelalderlige langhuskor kan ikke erkendes
i facaderne. Det er sandsynligt, at lodfugerne er bag
stræbepillerne mellem første og andet fag.
30
NM. Indb. ved Birgit Als Hansen 1984.
31
En præcis datering af norddørens ombygning er
ikke mulig ud fra det tilgængelige kildemateriale.
32
Egeoverliggeren måler ca. 190×32×13 cm.
33
De romanske vinduer var formentlig også blændet
før 1866, men de er alle forstyrret af enten de nygotiske vinduer eller stræbepiller fra 1866, hvorfor de blev
tilmuret på ny.
34
Våbenhuset har ingen daterende bygningsdetaljer, så
det er muligt, at det er ældre. Det er dog med al sandsynlighed opført i senmiddelalderen.
35
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Synsprot.
36
Vinduet kan svagt anes i murværket. Museumsinspektør Birgit Als Hansen opmålte det 1984, hvor hun
markerede vangernes smalle sten, formentlig teglsten.
37
En romansk vestforlængelse opført i de samme
materialer som den oprindelige kirke, kendes fra Øster
Nykirke (DK Vejle 2351-52).
38
På Birgit Als Hansens skitseopmåling 1984 står ved
vinduets vange: »Ikke gr(anit)«.
39
Da hvælvlommerne er udmuret 1866, kan eventuelle hvælvforlæg ikke erkendes.

Fig. 45. Den tilmurede romanske syddør (s. 1966). Foto Birgit Als Hansen 1983. I
NM. – The bricked-up Romanesque south door.
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40

Flere af skjoldbuerne fremstår halvstensdybe, da bagmurene er pudset med et tykt lag cement fra 1866.
41
Kappernes overside er pudset med cement formentlig 1866, hvorfor det ikke kan bestemmes, hvorvidt
hvælvene er opmuret ens.
42
Den tykke kalkning gør, at skiftegangen er svær at
tyde på alle tårnets facader. Især mod vest kan den være
mere uregelmæssig.
43
Tårnets oprindelige adgangsforhold er uklare.
Dørens retkantede stik må være fra nyere tid. Da tårnet
1589 var lukket af fra kirken, og der antagelig ikke
var adgang til tårnet fra vest, kan åbningen dog være
oprindelig. Hvorvidt overdøren i det nye trappehus (s.
1974) er oprindelig, kan ikke afklares, da dens vanger
og stik er kraftigt kalket. Jacob Madsens visitatsbog (note
3), 215.
44
Spor efter et muligt vindue mod syd er forsvundet
ved ommuringen af sydfacadens murværk.
45
En †stige op til klokken blev nævnt 1861, hvor der
formentlig ikke var en adskillelse i stokværk i tårnets
indre. RAO. Sogneark. Synsprot.
46
NM. C. T. Engelstoft, Kirkerne i Fyns Stift.
47
Engelstoft (note 46) nævner 1861, at tårnets gavle var
dekoreret med ‘kredse’, muligvis de rundbuede dekorationer på Burman Beckers skitse eller ukendte rundblændinger.
48
Vinduerne omtales 1861 af Engelstoft (note 46) som
‘firkantede’, mens de er afbildet af Burman Becker
1856 (fig. 43).
49
Engelstoft (note 46) kan have forvekslet Øster Skerninge med en anden kirke ved denne beskrivelse, da
der ikke findes beretninger om denne †tilbygning(?) i
det øvrige kildemateriale.
50
RAK. Rtk. 2244-191. Dok. ang. salg af Hvidkilde;
RAO. Sogneark. Rgsk.
51
RAO. Provstiark. Breve fra biskop m.fl.
52
Restaureringen af langhuset og våbenhuset skete
1866 og af tårnet 1874, men da det er én planlagt
restaurering af én arkitekt, behandles den samlet under
ét afsnit. Arbejdet er fyldigt beskrevet i RAO. Sogneark.
Synsprot.; Lehn Godsark. Byggesager.
53
Denne hårdhændede overpudsning i anden halvdel
af 1800-tallet skete på de fleste af Hvidkildes kirker,
f.eks. Egense (s. 1916), Ollerup (Sunds Hrd.) og Hundstrup (Sallinge Hrd.); G. L. Wad, »Træk af Vandalismen
i Fyen«, Aarbog for historisk Samfund for Odense og Assens
Amter IV, 1926-30, 374.
54
Den samme indvendige blåkalkning fra anden halvdel af 1800-tallet kendes fra Sørup (s. 458), Egense (s.
1921) og Røsnæs (DK Holbæk 1358).
55
Samme mønsterlagte teglgulv findes i Egense (s.
1919) og Sørup (s. 457), som begge hørte under Hvidkilde Gods.
56
NM. Indb. ved Birgit Als Hansen 2002.
57
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Breve fra biskop
m.fl.

Fig. 46. Mørtelrelief, 1898. Kvinde i profil med krone
på hvælvet i andet fag (s. 1974). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Mortar relief. Woman in profile with crown
on vault in second bay.
58

RAO. Lehn Godsark. Byggesager.
Hylleberg Eriksen 2017. Der blev 2017 udtaget en
prøve fra døroverliggeren til dendrokronologisk datering, og den kunne dateres. Prøven, der ikke havde
splintved bevaret, giver en fældningsdatering efter 1163
(prøve nr. 41410019). Den yngste fuldstændig bevarede årring er dannet 1143.
60
RAK. Rtk. 2244-191. Dok. ang. salg af Hvidkilde.
61
Se f.eks. den noget senere illusionistiske †alterudsmykning i Gørding (DK Ringkøbing 2491 og 2497).
62
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.
63
RAO. Provstiark. Reg. over kirkernes indk.
64
Jf. Birgitte Bøggild Johannsen i Ebbe Nyborg og
Birgitte Bøggild Johannsen, »Herregård og kirke«,
Herregården. Menneske – samfund – landskab – bygninger,
John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen (red.), 3,
Kbh. 2005, 278 ff.
65
RAO. Fyn i alm. 3. Indb. 1743-71.
59
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66

Anskaffelsen af et nyt alterbord skal muligvis ses i
sammenhæng med en kongelig tilladelse 1807 til at
borttage altertavlerne i alle baroniet Lehns kirker ‘imod
at sætte et bord med knæfald’, jf. Svendborg Skt. Jørgens (s. 425 med note 104). Jf. også oversigten s. 1977.
67
RAO. Lehn Godsark. Sager vedr. kirker.
68
RAO. Sogneark. Synsprot.; Lehn Godsark. Sager vedr.
kirker. O. 1862 ønskede man bordet rykket frem, så
præstens stol kunne anbringes bag ved det. Dette synes
dog ikke realiseret.
69
Overslag ved Lars Mindedals Tegnestue 1985; i NM.
70
RAK. Rev. rgsk. Rgsk. Fyn.
71
Jensen 2001 (note 27), 43.
72
Tórbjørn Olsen har desuden udført altertavler til
Haldórsvik Kirke (1996) og Midvåg Kirke (2000) på
Færøerne samt nye altermalerier til Sunds og Snejbjerg
(Ringkøbing Amt, hhv. 2006 og 2011) samt Thorum
(Viborg Amt, 2014).
73
Louise Lillie, »Biskop Jakob Madsen og billederne«,
Fynske Årbøger 1989, 25 f.
74
RAO. Fyn i alm. 3. Indb. 1743-71; jf. også KB. GKS
2351. 4º. Indb. 1706-07. Af kirkens regnskab 1598
fremgår, at Poul Skriver (dvs. rådmand Povl Pedersen)
i Svendborg efter aftale med kirkeværgerne gav 34 dlr.
10 sk. til altertavlen som afdrag på en gæld, han havde til
kirken.Ved fremlæggelsen af det følgende års regnskab
anføres, at kirkens indkomst for 1599 var »forbøgd« på
den nye altertavle; endvidere at afdøde Hans Knudsens
mor havde betalt 9 daler til altertavlen som afdrag på
hendes søns gæld til kirken. RAO. Sogneark. Rgsk.
75
RAO. Sogneark. Synsprot.; jf. også alterpartiet i
Horne (Sallinge Hrd.), se Johannsen 2005 (note 64),
280.
76
Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før
1870, I, Kbh. 1979, nr. 1472.
77
Jacob Madsens visitatsbog (note 3), 215; RAO. Provstiark. Reg. over kirkernes indk.
78
RAO. Bispeark. Sunds og Sallinge hrdr.; Sogneark.
Synsprot.; Lehn Godsark. Sager vedr. kirker; Byggesager. Det nævnes desuden, at sættet burde udskiftes, og
at der burde anskaffes en oblatæske og en dåbskande.
79
Bøje 1979 (note 76), nr. 1467
80
RAO. Sogneark. Synsprot; Lehn Godsark. Sager vedr.
kirker.
81
Bøje 1979 (note 76), 254 f.
82
Hans de Hofman, Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve VI, Kbh. 1760, 100 f.
83
Anne-Grete Thestrup, »Messehageler i Svendborg
Provsti«, Årbog for Svendborg & Omegns Museum, 1991,
108.
84
KB. GKS 2351. 4º. Indb. 1706-07; RAK. Rtk. 2244191. Dok. ang. salg af Hvidkilde.
85
RAO. Bispeark. Sunds og Sallinge hrdr.; Lehn Godsark. Sager vedr. kirker.
86
M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte,
Kbh. 1941, 114 f.

Fig. 47. Mørtelrelief, 2002. Mand i profil med pibe
på det vestligste hvælv i skibet (s. 1974). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Mortar relief. Man in profile with pipe
on the westernmost vault in the church.
87

RAO. Hundstrup/Øster Skerninge Sogn: Diverse breve
og dokumenter 1763-1928.
88
RAO. Bispeark. Syn over kirker.
89
Poul Halkjær Kristensen, Danske tinmærker, Kbh.
1983 (ved Holger Rasmussen), 53.
90
Dog er kapitæler og baser på arkadebuernes pilastre
fornyet. NM. Indb. ved Karin Vestergaard 2001.
91
NM. Indb. ved Karin Vestergaard 2001.
92
RAO. Bispeark. Sunds og Sallinge hrdr.; Lehn Godsark. Sager vedr. kirker; Byggesager.
93
RAO. Sogneark. Rgsk.; KB. GKS 2351. 4º. Indb.
1706-07. De i DK Odense 3835 (note 55) foreslåede
bestillere må således afvises.
94
RAO. Sogneark. Synsprot., hvor dog blot bemærkes, at prædikestolen blev restaureret; brev fra elev på
Kunstakademiet Fr. Mortensen 24. juli 1928; i NM.
95
Referat 13. nov. 1934; i NM.
96
RAO. Sogneark. Synsprot.; Lehn Godsark. Byggesager.
97
RAO. Sogneark. Synsprot. Et (†)stolestade udtaget
ved restaureringen 2002 opbevares på loftet over graverbygningen.
98
RAO. Sogneark. Rgsk.
99
Registeret blev udarbejdet af Ove Madsen, ridefoged i Sallinge Hrd., og Peder Nielsen, sognepræst ved
Vor Frue Kirke i Svendborg og provst i Sunds Hrd.,
i overværelse af sognepræst Eggert Christensen ‘med
hele sognets vilje og samtykke’. RAO. Sogneark. Rgsk.
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RAO. Bispeark. Sunds og Sallinge hrdr.; Sogneark.
Synsprot.; Lehn Godsark. Sager vedr. kirker.
101
Både Erik Kaas og Kirsten Gaas er begravet i
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ØSTER SKERNINGE CHURCH

The church lies to the north in the parish, south
west of the lake Ollerup Sø and by the road
Åkildevej, which runs through the village. The
churchyard is approximately rectangular, and the
church building lies in the south east of the area.
Building. Of the Romanesque church the nave
is preserved. Towards the east there was probably
once a narrower †chancel. The walls are of raw
fieldstone with dressed corner ashlars.The church
had two doors, of which the northern one is in
use (figs. 9-10). A piece of dendrochronologically
dated timber from the door was felled after 1163.
Two round-arched, bricked-up windows were
preserved, but were destroyed by a restoration in
1866.
The church was given several additions in
the Late Middle Ages, when the †chancel was
replaced by a nave-chancel in raw fieldstone and
medieval large brick (fig. 16). †Windows from
the expansion may have vanished during the
restoration of 1866. A porch in red brick in monk
bond was added on the north side of the nave
outside the north door (fig. 7). A pointed-arched
window towards the east and a segmentallyarched door towards the north were rebuilt in
1866. Along the inner walls there are masonry
wall benches.

The nave was lengthened towards the west with
the same materials and technique as the navechancel. Remains of a window towards the south
may be original or a later rectangular window.
The nave-chancel was subsequently vaulted over
with cross-vaults in the chancel and octagonal
rib vaults in the nave.
Towards the west a tower in two storeys was
built in fieldstone and brick in monk bond (fig.
12). The facades to the south and west were
refaced in the restoration of 1874. Conditions
of access to the tower are uncertain, but towards
the south a straight-edged door may have been
installed later. The tower interior was closed off
from the nave in 1589, but a door was installed
later and widened in 1866. An interior †stairway
or †ladder once led up to the belfry floor. In
1866 the tower was vaulted over.
The church underwent an extensive, radical
restoration in 1866 and 1874, during which a new
east gable was built up (fig. 11), a new portal in the
west gable of the tower became the main entrance,
and new windows were installed. The whole
church was dressed with cement (fig. 13). During
a restoration in 1983 the cement was knocked off
again. In 2002 a restoration of the interior was
carried out where the north door, which had been
bricked up in 1866, was reopened, and the interior
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of the church was limewashed in blue on the basis
of traces of this colour from 1866 (fig. 17).
Furnishings. Oldest among the furnishings is the
Romanesque font (fig. 26).The altar candlesticks
(fig. 24) are from c. 1550 and the pulpit (figs. 2729) is from 1594, but was much rebuilt in 1928-29
with a model in the pulpit in Kværndrup. A poor
box (fig. 30) is from c. 1700, while the baptismal
dish (fig. 25) probably came in the second half of
the eighteenth century. At the beginning of the
nineteenth century an †altarpiece from 1599 was
taken down and replaced with a †wall painting
on the east wall. The bell (fig. 35) is from 1819.
The altar plate (fig. 21) was made in 1863 by
Anton Michelsen, Copenhagen. In the radical
restoration of 1866 more or less all the furnishings
of the time were scrapped. From this refurbishing
of the church come the pews (cf. figs. 17 and
31), set up in 1866, as well as an (†)altar painting
(fig. 20) painted in 1869 by Anton Dorph and
set in an (†)altarpiece in Gothic Revival style (cf.
figs. 16 and 48). Two boards listing incumbents
(figs. 33-34) probably also come from this time.
A wine skimmer (fig. 23) was made in 1883 by
Adolf Falck, Copenhagen.
From the twentieth century there are a chasuble
from 1924 and a seven-branched candlestick from

1934; the hymn boards (cf. fig. 17) are from 1938.
The chandeliers (cf. fig. 31) were donated by
members of the congregation in 1955 and 1997,
while the organ (cf. fig. 31), which was built in
1970 by Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri,
Bagsværd, for Kirkeby Church, was set up in the
church in 1996.
The restoration of 2002 brought the Communion table and the next year also the altarpiece (figs. 18-19), painted by the Faroese artist
Tórbjørn Olsen, as well as the altar rail (cf. fig.
17). Two chasubles were made in 2007-08 by
Hanne Skyum.
Colour scheme. The present colour scheme
was established by the architect Alan HavsteenMikkelsen in the restoration of 2002. All recent
woodwork has been painted in grey-pink shades,
while the pulpit is in the natural colours of the
wood. In 1866 and again in 1928 the furnishings
were painted in imitation oak.
Sepulchral monuments. A memorial tablet (fig. 36)
to a fallen solder in the war of 1864 is hung in
the belfry floor of the tower. Two tombstones
set up respectively to commemorate the pastor
Bagge Jacobsen (†1629) (figs. 37-38) and the
district judge Laurids Andersen (†1664) (fig. 39),
are set in the south wall of the tower interior.
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the south.

OLLERUP KIRKE
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Kirken er indirekte omtalt 1448, da dens præst, Henrik
Jensen (»Præst i Oldorp«), nævnes i forbindelse med
en sag ved Svendborg byting.1 Selve kirken (»ecclesiam parochialem b(eati) Petri in Olderup«) er tidligst
nævnt 1504; det fremgår samtidig, at den var viet til
Skt. Peter (værnehelgen).2 I en †indskrift på en bjælke i
koret 1701 kaldtes kirken dog »Laurentii Kirke«, altså
viet til Skt. Laurentius.3 Ifølge den folkelige overlevering skulle kirken have været viet til »Skt. Olle« (dvs.
Skt. Olaf), efter alt at dømme en deduktion ud fra sognenavnet, Ollerup (jf. ndf.).4
Kirkens bidrag til landehjælpen 1524-26 udgjorde
15 mark.5 Beløbet svarede til Kirkeby og Stenstrups
bidrag (s. 2065 og 2115), der var en tredjedel større
end Lundes (s. 2187).
1610 blev Kronens og kirkens andele af korntienden tilskødet Eiler Bryske til Nielstrup.6 Kirken var

Danmarks Kirker, Svendborg

nært knyttet til Nielstrup, der var sognets hovedgård.
Særligt aktive blandt ejerne var Iver Lunge (†1587)
og hans to hustruer, Maren Bjørn (1516-61) og Karen
Bryske (1542-1624), samt Ditlev von Qvalen (15411605) med hustruerne Rigborg Valkendorf (†1590)
og Sofie Lunge (1551-1609-), der udsmykkede kirken
med †glasmalerier, inventar (†altertavle, dåbsfad, prædikestol) og gravminder (gravsten nr. 2, †gravkrypt i
koret), men også senere ejere prægede kirken (†herskabsstole, †alterklæde, oblatæske, †dåbsfad). Desuden
markerede præsten Laurits Jacobsen Achthon og hans
hustru Maren Andersdatter sig med donationen af et
†altersæt 1694, opsætningen af et †epitafium o. 1698
og indretningen af en gravkrypt under tårnet samme år.
1687 blev ejendoms- og patronatsretten tilskødet kammerherre Valdemar Christoffer von Gabel til Hvidkilde
som afdrag på et tilgodehavende, hans afdøde far havde
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Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1939. I KB. – Aerial photo of the church seen from
the south east.
haft hos kronen.7 1725 solgte von Gabel Hvidkilde med
kirken og patronatsretten til kongen,8 der samme år
videresolgte det til Johan Lehn.9 Patronatsretten fulgte
derpå ejerne af Hvidkilde, der 1781 sammen med Nielstrup og Lindskov (herefter Lehnskov) blev erigeret til
baroniet Lehn, indtil kirken 1916 overgik til selveje.10
I sognet ligger Ollerup Folkehøjskole, fra 1920 Gymnastikhøjskole, hvis stiftere, forfatteren Anton Nielsen
(1827-97) og Niels Bukh (1880-1950), er begravet på
kirkegården (s. 2053-54).
Anneksforhold. 1554 havde kirken muligvis Egense
som anneks (s. 1906).11 1644 blev Kirkeby anneks (s.
2066).12
Præste- og sogneforhold m.m. O. 1631 talte sognet 307
‘små og store’ kommunikanter.13 Under svenskekrigene 1657-60 holdt præsten i Ollerup, Peder Jensen
Zeuthen, en salvegarde (vagtpost), men alligevel blev
præstegården plyndret gentagne gange.14
Sagn. I begyndelsen af 1700-tallet berettede ‘gamle
folk’, at byen havde navn efter den første mand, der
begyndte at bygge på stedet, ‘Olle’, hvis grav skulle
findes i Ollerup Kohave. Da kirken blev bygget, ‘blev
de ved navnet og indviede den Skt. Olle til ære’, hvorfor den skulle kaldes ‘Skt. Olles Kirke’.15
Sognets hovedgård, Nielstrup, mentes at have været
et kloster, hvortil munke efter reformationen valfartede for at holde andagt.16

Ud mod landevejen mellem Svendborg og Faaborg ligger kirken højt placeret i landskabet på
nordsiden af Ollerup Sø (fig. 4). Den er placeret
vestligt i landsbyen, som op gennem 1900-tallet
blev udvidet mod øst som følge af etableringen
af højskolen.17 Kirken har derved fået en mindre
central placering i byen.
Den omtrent rektangulære, langstrakte kirkegård, der har et terrænfald fra nord mod syd, var
i begyndelsen af 1800-tallet kortere (fig. 3); den
blev udvidet to gange mod nord: mellem 1871
og 1896 og i slutningen af 1920’erne, hvorved
den fik sin nuværende udstrækning.18 Den korte,
rektangulære form kan repræsentere den middelalderlige udstrækning.
Hegn. Den hævede kirkegård er omgivet af en
stensætning på ydersiden, hvorover er forskellige
hække og mindre beplantning. Den sydlige, oprindelige del kan være identisk med den ‘kampestensmur’, som omtales 158919 og blev omsat 1823
i forbindelse med kirkegårdens forskønnelse (jf.
ndf.).20 Den nordlige del af stensætningen er opsat
i forbindelse med de to udvidelser (jf. ovf.).10
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Indgange. Kirkegården har tre indgange: hovedindgangen i det sydøstlige hjørne, en ganglåge
i den østre stensætning og en køreport i nordøsthjørnet ved materialhuset (jf. ndf.). Hovedindgangen er formentlig opsat mellem 1855 og
1861 og har en køreport og to ganglåger af sortmalet smedejern på granitpiller.10 Den erstattede
formentlig en muret indgang (jf. ndf.). Køreporten mod nordøst svarer til førnævnte, mens ganglågen mod øst har en lignende låge ophængt på
pyramideafsluttede træpiller. Derudover er mod
nabogården vest for tårnet en kampestenssat trappe med sortmalet jerngelænder.
†Indgange. 1825-26 var porte og låger forfaldne.21 1855 var der en faldefærdig, muret indgang,
som muligvis var placeret i det sydøstre hjørne
som den nuværende hovedindgang.22
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Bygninger på og ved kirkegården. Et nygotisk kapel
nord for kirkens østende blev bygget 1905 (fig.
63).10 Den hvidkalkede bygning, der er tydeligt
inspireret af kirkens restaurering 1869-70 (jf. f.eks.
fig. 8), er af røde normalsten i løberskifte, står på
en støbt sokkel og har falsgesimser. Mod øst er en
fladbuet dør i spidsbuet spejl, hvori er en korsprydet cirkelblænding (fig. 63), mens der mod vest er
to cirkulære vinduer (jf. fig. 8). De kamtakkede
gavltrekanter har syv højblændinger med vekslende, tvedelte spær- og trappestik med hængestave.
Kamme og sadeltag dækkes af røde vingetegl.
Et materialhus fra 2012 i kirkegårdens nordøstlige hjørne er af sortmalet træ, og nord herfor
uden for gærdet er en materialeplads. Øst for kirkegården er et mindre, grundmuret og hvidmalet
graver- og toilethus fra 1977, udvidet 1989.23 Et me-

Fig. 3. Forslag til kirkegårdens indretning 1817 (s. 2009). 1:900.Tegnet af sognepræst Jacob Christensen. I kirken. – Proposal for the layout of the churchyard, 1817.
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Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Johan Jørgen Kühl 1813. Tegnet af
Freerk Oldenburger 2018. – Cadastral map.

nighedshus er 2018 under opførelse øst for præstegården (jf. ndf.).
Øst for kirkegården ligger den markante, grundmurede præstegård fra 1935 tegnet af den lokale arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen (jf. s. 2054).24
Den ældre †præstegård af bindingsværk brændte
samme år.25

Foruden den nedbrændte †præstegård har der
været flere mindre †bygninger på og ved kirkegården.
En muligvis senmiddelalderlig †kirkelade var 1589
forfalden.26 Et †nødtørftshus blev opført 1908; det
stod formentlig i kirkegårdens nordlige ende.27 Et
†materialskur stod indtil 2012 i det nordøstlige hjørne, indtil den nye bygning blev opført (jf. ovf.).28

Fig. 5. Tværsnit. 1:150. Målt af Lars Mindedal 1991, suppleret
af Anders C. Christensen og Pia K. Lindholt og tegnet af sidstnævnte 2018. – Cross-section.
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Fig. 6. Længdesnit set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Lars Mindedal 1992. I NM.
– Longitudinal section looking north.

Beplantning. En række høje elmetræer, plantet
1827, står langs kirkegårdens stengærde mod øst,
syd og vest.
†Beplantning. 1822 blev kirkegården forskønnet med planering og inddeling med gange efter
udkast af sognepræst Jacob Christensen (fig. 3).29
Samtidig skænkede baronesse Sophie Amalie

Rantzau-Lehn ca. 80 fyrretræer, som blev plantet
langs stengærdet, men 1827 blev flere udgåede
træer erstattet af canadiske popler og elme.30 Kirkegården var velholdt 1935.25 1943 var kirkens
sydfacade og våbenhuset dækket af efeu (jf. fig.
2). Ud for kirkegårdens hovedindgang stod indtil
o. 2010 et stort og markant kastanjetræ (jf. fig. 2).

Fig. 7. Grundplan. 1:300. Efter opmåling af Lars Mindedal 1992, suppleret og
tegnet af Pia K. Lindholt 2018. Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 17.
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BYGNING
Kirken består af romansk skib, hvortil der sandsynligvis
har hørt et smallere †kor mod øst. I senmiddelalderen er opført et langhuskor, og i vest rejstes et tårn,
som kan være påbegyndt som en vestforlængelse. Efter
udvidelserne mod øst og vest blev opsat fem fag hvælv.
Et formentlig senmiddelalderligt †våbenhus blev tilføjet mod syd. 1869-70 blev kirken gennemgribende
restaureret i nygotisk stil, hvor et nyt våbenhus blev
opført. Kirken er orienteret omtrent solret.

Grundplan. Af den romanske kirke er kun bevaret
skibet på nær bygningsafsnittets østgavl, hvilket
svarer til en del af andet og hele tredje og fjerde fag af det nuværende langhus.31 Mod øst har
sandsynligvis været et smallere †kor.
Materiale og teknik. Murene, som fra skibets loft
kan ses at være kassemure, er uden synlig sokkel
og har facader af rå og kløvede kampesten. Bagmurene er kraftigt pudset 1869-70 (s. 2015), men
er formentlig i samme materiale. Skibets vestre

gavltrekant, som blev nedskåret i forbindelse med
det senmiddelalderlige tårns opførelse (s. 2011),
er sat i rå kamp (jf. fig. 9).
†Døre.Vestligt i skibet var formentlig en †syddør,
som blev udslettet af en ny dør ved restaureringen
1869-70 (s. 2015). Overfor var formentlig en tilsvarende †dør, som er fjernet ved indsættelse af et
vindue i forbindelse med samme restaurering.
Vinduer. Øst for syddøren er bevaret et enkelt
romansk vindue, blændet med relativt små teglsten 1869-70 (s. 2015).32 Vinduet er rundbuet og
dobbeltsmiget med kilestensstik (fig. 64). Det
måler ca. 130×75 cm i facaden. En højtsiddende
lodfuge vest for tredje støttepille på sydfacaden
kan være en vange til et andet romansk vindue(?),
som muligvis er blændet i løbet af middelalderen
med teglsten i munkestensformat.
†Vinduer. 1870 var et romansk vindue stadig
synligt i nordmuren over for det bevarede i syd
(jf. fig. 7).33

Fig. 8. Kirken og kapellet set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the north.
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Fig. 9. Skibets romanske vestgavl set fra loftet (s. 2011). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Romanesque west gable of nave seen from the loft.

Taggavle. Skibets vestre gavltrekant blev ved tårnets opførelse nedskåret og indkapslet i dets østre
mur (jf. fig. 9).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Kirken
blev i løbet af senmiddelalderen udvidet med et
langhuskor jævnbredt med skibet. Skibet kan være blevet forlænget mod vest, inden et tårn kort
efter blev opført derpå. Både langhus og tårn blev
overhvælvet. Et nedrevet †våbenhus kan også
være fra senmiddelalderen.
Det romanske †kor blev erstattet af et langhuskor i kampesten svarende til skibet (jf. s. 2010). Af
et oprindeligt bredt, fladbuet †vindue i sydsiden
er endnu bevaret en rest øst for det nygotiske fra
1869-70 (jf. fig. 1). Mod nord blev muligvis samtidig opført to †stræbepiller;34 de blev nedrevet 186970 (s. 2015), og der er ingen spor at se i den kalkede
facade.35 Mellem kor og skib blev formentlig ikke
opført en korbue før 1869-70;36 således nævnte
biskop Engelstoft 1858, at der ingen triumfmur
var.33 Langhuskorets oprindelige østgavl af kampe-

sten blev nedrevet og genopført 1869-70 (s. 2015).
Den havde en »deelt Blænding« og ingen kamtakker.33
Kirken kan være blevet udvidet med en vestforlængelse, inden tårnet blev bygget herpå (jf. ndf.), og
flere bygningselementer tyder på en opførelse i to
etaper.Tilbygningens grundplan er rektangulær og
jævnbred med skibet. Murene har samme tykkelse
som skibets, og murværket, der er bedst bevaret
på nordsiden, er af rå kampesten. Der er et skarpt
skel mellem brugen af kamp i vestforlængelsen og
teglsten i tårnets facader (jf. fig. 11) (jf. ndf.). Bagmurene er som resten af kirken blevet overpudset 1869-70 (s. 2015), men de var formentlig også
sat i kamp. Et spidsbuet vindue i syd fra 1869-70
kan have udslettet et oprindeligt †vindue. Mellem
skibet og det nuværende tårnrum er en spidsbuet
arkade, hvis konstruktion ikke er synlig grundet
den kraftige overpudsning 1869-70 (s. 2015).
Tårnet blev formentlig rejst oven på vestforlængelsen, som f.eks. tårnene i Rønninge (DK
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Odense 3709) og Søstrup (DK Holbæk 164). Det
er i dag i to stokværk, men den oprindelige stokværksinddeling kan ikke erkendes, da bagmurene
er kraftigt pudset. Østmuren hviler på den let
nedskårne romanske vestgavl (jf. s. 2011).
Nordfacaden er bevaret, mens facaderne mod
henholdsvis syd, øst og vest er helt eller delvist
ommuret (jf. s. 2016). Murene er muret af røde
teglsten i munkestensformat i munkeskifte (jf. fig.
9). Bagmurene, der er kraftigt overpudsede, er ligeledes i tegl, men blev formentlig omsat 1869-70.37
På tårnets sydside blev der muligvis i forbindelse med opførelsen af den øvre tårndel bygget
et trappehus for at give adgang til klokkestokværket.38 Om dette er den oprindelige adgangsvej
til det øvre stokværk, er usikkert; der kan have
været en †fritrappe eller en indre †trappe, af hvilken der ingen spor er. Trappehuset er kraftigt

ombygget 1869-70 (s. 2016), men murværket
og trappen er oprindelige. Huset er muret i røde
teglsten i munkestensformat, men skiftegangen er
ikke synlig under kalkningen. En fladbuet dør,
hvis stik er let ommuret 1869-70, giver adgang
til spindeltrappen, hvis løb er hugget ind i vestforlængelsens murværk (jf. fig. 7); den indvendige
mur er lagt i løberskifte. Trappeløbet oplyses af
en retkantet glug. Det overdækkes af trinvis udkragede, vandrette stik af bindere på fladen, som
munder ud over døren (fig. 12), hvis stik er ommuret 1869-70 (s. 2016).Ved samme restaurering
erstattede et sadeltag og en kamtakket gavl formentlig det oprindelige †halvtag over trappehuset. Trappetrinene har sekundært fået en afdækning af eg fastgjort med jernbeslag.
I klokkestokværket var mod hvert verdenshjørne to let kurvehanksformede †glamhuller,

Fig. 10. Korets østgavl (s. 2011 og 2015). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – East gable
of chancel.
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hvoraf kun de nordliges oprindelige stik er bevaret (jf. fig. 11). De øvrige er fra 1869-70 (s. 2016).
Tårnets oprindelige gavltrekanter, som 1869-70
blev erstattet af nye, havde formentlig ni kamtakker.39

2013

Efter korets ombygning og forlængelsen mod
vest fik kirken fem ottedelte ribbehvælv muret af
røde teglsten i munkestensformat. Hvælvene hviler på falsede hvælvpiller med to skifter høje, skråt
forløbende og retkantede kragbånd (jf. fig. 22).40

Fig. 11. Tårnet set fra nord (s. 2011). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tower seen from the north.
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Fig. 12. Overdør til trappehus set fra tårnets klokkestokværk (s. 2012 og 2016). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Overdoor to stairwell seen from the belfry floor of
the tower.

nord-sydgående tøndehvælv med indsnit, således
at der dannedes to rundbuede felter på vestvæggen og et på østvæggen. Felterne var udsmykket
med evangelistmalerier, på østvæggen Johannes,
på vestvæggen Markus og Lukas; endvidere sås på
nordvæggen Mattæus og i loftet en helligåndsdue
(fig. 19 og 20, jf. s. 2021). Adgangen til krypten,
som nu er gennem en gulvlem i tårnets nordvestre hjørne, skete fra skibet via en tøndehvælvet
nedgang med tre store trin. I sydmuren er en retkantet lysåbning, som oprindeligt var rundbuet.
Gulvet, som nu er belagt med cement, var lagt
dels af røde fliser, dels af røde mursten, som 1926
var stærkt sunket i midten. 1816-17 blev begravelsen tilkastet og tilmuret,45 men den blev åbnet
for undersøgelse 1926. Efterfølgende blev gulvet
i tårnet sænket og varmeanlægget anbragt i krypten (jf. s. 2020), mens den oprindelige nedgang
atter blev tilmuret.46

Helstensbrede skjold- og gjordbuer bærer halvstensribberne og -kapperne. Sidstnævnte er konstrueret med teglstenene muret vinkelret på ribberne, så de mødes i sildebensmurede isselinjer.41
I forbindelse med udvidelsen til langhuskor og
opsætningen af hvælvene har langhuset formentlig fået indsat større †vinduer af ukendt form.42
De kan have respekteret den nye fagdeling. De
blev fjernet ved indsættelsen af de nuværende
vinduer fra 1869-70 (s. 2015).
På kirkens sydside var et †våbenhus formentlig
fra senmiddelalderen. Det blev nedrevet 1869-70
og erstattet af et nyt (s. 2016). Det var sandsynligvis opført af røde teglsten i munkestensformat,
som er genanvendt i det nye våbenhus. †Våbenhuset målte ca. 6,5×4,9 m og havde et vindue,43
en yderdør, teglstensgulv og bræddeloft.10 1862
ønskedes våbenhusets døråbninger gjort større,
og loftet skulle repareres.10 Indtil 1808 stod en
fast †kalkbænk i våbenhuset.20
Eftermiddelalderlige tilføjelser. 1698 blev der af
sognepræst Laurits Jacobsen Achthon (s. 2053)
indrettet en muret krypt under den sydlige del af
tårnet (fig. 15a-c).44 Kryptens østmur er trukket
ca. 60 cm tilbage fra tårnbuen, og tårnrummets
gulv var oprindeligt hævet ca. 115 cm over skibet.
Krypten, der er ca. 165 cm høj, var dækket af et

Fig. 13. Skibets tagværk og hvælv set mod øst (s. 2013,
2018). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing and
vaulting of the nave looking east.
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Fig. 14. Hvælv i langhusets tredje fag (s. 2013). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Vault in third bay of nave.

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
1768 blev kirken istandsat ud- og indvendig, så
den var ‘i meget god stand’.47 1804 og 1816-17
blev kirken hovedrepareret, hvorefter den var
‘god og smuk’.48 Dog trængte både murene og
taget allerede 1825 til at blive istandsat.21
Restaurering 1869-70.49 Hele kirken blev 186970 restaureret i nygotisk stil ved arkitekt Ove
Petersen, København.50 Der blev brugt gule teglsten i et format lidt mindre end normalsten lagt i
krydsskifte, som ses i alle dele af restaureringen.51
Facaderne blev kraftigt pudset med cement,
og syv støttepiller blev opmuret, henholdsvis tre
mod syd og fire mod nord. Derved blev de to
ældre †støttepiller mod nord nedrevet (s. 2011).35
Pillerne har en skrå afsætning på fronten og er
dækket af vingetegl fra 1976-77 (s. 2017); de var
oprindeligt afdækket af †cement.
Otte spidsbuede vinduer, som er dobbeltfalsede i facaden og smigede i bagmuren, blev indsat

i langhusets mure og tårnets sydfacade (jf. fig. 1).
Det romanske vindue på sydsiden blev tilmuret
(s. 2010).
Forud for lægning af nyt gulv (s. 2017) blev
der angiveligt afgravet og bortkørt ca. 50 cm
jord. Bagmurene står endnu med cementpudsen
fra denne restaurering, og alle kanter står skarpt.
Væggene, der hældede ca. 20 cm, blev skalmurede, så de er lodrette.Tre gjordbuer, otte skjoldbuer
og 14 »gratbuer«, formentlig hvælvribberne, blev
muligvis nedtaget og muret om. Fra loftet kan ses,
at i hvert fald skjoldbuernes øvre del er ommuret i restaureringens karakteristiske små teglsten.
Hvælvenes overside blev også cementpudset, og
hvælvlommerne udmuret (jf. fig. 13). Hvælvene
blev kalket blå med hvide ribber, ligesom i Øster
Skerninge Kirke (s. 1972), og stod sådan endnu
1899.52
Hele kirken fik nye, falsede gesimser, og mod
øst blev en ny gavltrekant opmuret (fig. 10). Den

2016

SUNDS HERRED

Fig. 15a-c. Snit gennem gravkrypt i tårnet set mod
vest og nord samt plan (s. 2014). 1:200. Målt og tegnet
af Ejnar Mindedal Rasmussen 1926. I NM. – Section
through burial crypt in the tower looking west and north;
plan.

har midterst en bred, spidsbuet blænding, hvori er
en fladbuet luge, der giver adgang til loftet, og en
cirkelblænding flankeret af to trekantede blændinger. Syv højblændinger med tvillingetrappestik med hængestav, hvoraf de to er korsformede, og to rundblændinger omgiver den brede
blænding. Gavltrekanten afsluttes af ni brynede
kamtakker belagt med røde vingetegl. Derudover
blev tagværket istandsat (s. 2019).
Ved restaureringen erstattede et nyt våbenhus
det ældre †våbenhus (s. 2014), som blev ‘nedbrudt til grunden’.10 Den nye tilbygning er opført
af genanvendte sten formentlig fra forgængeren i
den nederste meter af murene og små, gule nor-

malsten ovenfor med falsede gesimser; begge formater er lagt i krydsskifte. I gavlen er en fladbuet,
tredobbelt falset dør i et spidsbuet spejl, hvori er
en korsprydet cirkelblænding (jf. fig. 17). Mellem
våbenhuset og skibet blev den romanske †syddør ombygget til en fladbuet dør, som er falset
på begge sider og har et spidsbuet spejl ind mod
skibet (fig. 16, jf. s. 2041). I hver langmur er et
stort vindue med samme form som de øvrige,
nye vinduer (jf. ovf.). De indre vægge er pudset
med cement, og det mørkebrune trælofts bjælker
har profilerede konsoller (jf. fig. 16).
Våbenhusets gavltrekant er prydet af syv højblændinger med profileret hængestav (jf. fig. 17).
Blændingernes stik er enten tvillingetrappestik
eller -spærstik; over sidstnævnte er der små ruderformede blændinger. Gavltrekanten har øverst
syv brynede kamtakker belagt med vingetegl
som den østre gavl.
Tårnets facade mod syd blev nedtaget og ommuret, og ligeledes blev de øverste to tredjedele mod vest og det sydvestlige hjørne omsat.53
Trappehusets dør fik nyt, fladbuet stik, og den
retkantede glug ovenover blev omsat. Den fladbuede overdør og den øverste del af trappeløbets afdækning blev ommuret, men beholdt den
senmiddelalderlige form (fig. 12).Trappehuset fik
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et sadeltag med en nymuret gavltrekant med tre
højblændinger med trappestik under tre brynede
kamtakker (jf. fig. 18).To aftrappede konsoller blev
indmuret i bagmuren mod syd til at støtte klokkestokværkets trægulv (fig. 65).
Mod nord blev de oprindelige glamhullers stik
sænket og gjort fladbuede (jf. fig. 11). Mod øst,
syd og vest erstattede nye, lignende glamhuller
de oprindelige (jf. fig. 18). Tagværket blev fornyet (jf. s. 2018), og nye gavltrekanter mod syd
og nord blev opført (fig. 11 og 18). De domineres af en spidsbuet højblænding, hvori er to fladbuede glamhuller under en rundblænding. Ni
højblændinger omgiver det store blændingsfelt.
Otte er med trappestik og hængestav, hvoraf to
er korsformede, mens den niende og midterste
højblænding har spærstik og hængestav, hvorover
er en lille ruderformet blænding. Gavltrekanterne afsluttes af ni brynede kamtakker belagt med
røde vingetegl.
Restaurering 1976-77 ved arkitekt Lars Mindedal, Ollerup, hvor der skete en opblødning af det
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hårde nygotiske udtryk. Cementpudsen havde
løsnet sig fra murene, så gentagne, mindre reparationer var ikke længere hensigtsmæssige. Den
blev fjernet fra alle facader, som derefter blev
repareret og nykalket.28 Derudover blev tårnets
tagbeklædning udskiftet (s. 2020), et nyt varmeapparat indsat i kirken (s. 2020), og et nyt orgel
blev anskaffet (s. 2042).
På hvælvenes overside er to moderne mørtelrelieffer, af hvilke der kendes ældre eksempler fra bl.a.
Nyborg Vor Frue (s. 934 f.), Egense (s. 1919) og
Øster Skerninge (s. 1974). Reliefferne tilskrives
håndværkere, som signerede deres arbejde med
indskrifter og årstal. Her er et ansigt dateret 1946
og en muligvis samtidig bladranke (fig. 66-67).
Gulve. Langhus og tårn har et mønsterlagt gulv
af røde, gule og sortglaserede teglsten i normalformat (jf. fig. 22), som kendes fra flere af kirkerne
under Hvidkilde Gods.54 Skibets og tårnets gulve
er fra 1869-70, mens korets muligvis er fra 1925.55
Samme år erstattede tre granittrin56 mellem kor
og skib †cementtrin fra 1869-70.57 Under stole-

Fig. 16.Våbenhusets indre set mod nord (s. 2016). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of porch looking north.
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staderne og i våbenhuset ligger kvadratiske, gule
teglfliser fra 1869-70. Tårngulvet blev omlagt
1926, hvor det blev sænket af hensyn til det nye
†orgel (s. 2043). Det er hævet to granittrin over
skibets gulv (jf. fig. 47), men inden omlægningen
var der seks trin (jf. fig. 15b og s. 2014).28
†Gulve. 1725 blev kirkens gulv lagt om.58 1861
var gulvet lagt med ‘brændte mursten’, men året
efter ønskedes der fliser i koret og i skibets gang
samt trægulv mellem alter og knæfald, hvilket
blev udført 1869-70.10

Vinduer. Kirkens ti store vinduer har spidsbuede støbejernsrammer fra 1869-70. I langhuset
erstattede de formentlig de senmiddelalderlige
vinduer (s. 2014), som efter middelalderen havde
fået indsat retkantede †trærammer med små firkantede ruder; de svarede 1858 til Egense Kirkes
vinduer (s. 1919).59
Tagværker. Kirkens tagværker er alle fra nyere tid
og af fyr. Langhusets tagværk er opsat før 1861 og
repareret 1869-70.Våbenhusets og tårnets er opsat ved restaureringen 1869-70.10 Langhuset har

Fig. 17. Våbenhuset set fra syd (s. 2016). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The porch
seen from the south.
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18 spærfag med to tappede hanebånd for hvert
fag og tre sæt bladede krydsbånd henholdsvis et
mellem hvert hvælvfag (jf. fig. 13).60 På murkronen står spærene på spærsko og er støttet af korte
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stivere. I nord er tømmermærker af stigende romertal fra vest mod øst.Våbenhusets otte spærfag
og tårnets ni fag er tappet sammen med et hanebånd for hvert fag.

Fig. 18. Tårnet set fra syd (s. 2016). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tower seen from
the south.
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†Tagværker. 1665-66 blev tagværkerne repareret med fyrrespær, lægter og ny tagbeklædning
(jf. ndf.).61 1861 var †våbenhusets tagværker af
fyr, mens tårnets var af eg. Langhuset havde 17
spærfag, †våbenhuset fem og tårnet seks.10
Klokkestolen, formentlig fra 1869-70, er en
tømret fyrrekonstruktion, som har fire kraftige
hjørnestolper på remme med krydsbånd mellem
stolperne. 1861 hang klokken i den østre side af
klokkestokværket;10 det er formentlig dennes
†klokkestol, der 1665 blev indkøbt egetømmer
til.61
Tagbeklædning. Kirkens sadeltage er dækket af
røde vingetegl; langhuset og våbenhusets beklædning er fra 2002 og tårnets fra 1976-77.28
†Tagbeklædning. 1589 var en del af taget tækket med bly,19 og i 1660’erne blev det repareret med både bly og teglsten.62 1724 var kirken
kun ‘teglhængt’.62 Både 1803 og 1825 var taget i
dårlig stand;63 1861 blev nævnt, at det var dæk-

ket med røde tagtegl.10 1971 blev tagstenene på
kor og skib udskiftet, og våbenhusets blev fornyet
1983.28
Opvarmning. Kirken opvarmes af el-radiatorer
fra 1993 langs korets vægge, under bænkene i
skibet og langs væggene i våbenhuset og tårnet.28
†Opvarmning. I begyndelsen af 1900-tallet havde kirken to †kakkelovne, en i koret og sandsynligvis en i tårnet eller skibets vestligste fag.64
1917 blev kakkelovnene erstattet af et nyt varmeapparat, som i slutningen af 1920’erne blev
flyttet til den tidligere gravkrypt under tårnet (s.
2014).10 †Skorstenen var opmuret i tårnets nordøstlige hjørne (jf. fig. 6). Kirken fik indtil 1993
varme fra et †oliefyr fra 1961, fornyet 1977.65
Våbenhuset fik indlagt varme 1974.66 Belysning.
1931 fik kirken elektrisk lys.10
I dag er murene kalket hvide både ude og inde.
I kirkens tagdryp ligger piksten, som omkring

Fig. 19. Markus og Lukas. †Eftermiddelalderlige kalkmalerier, o. 1698, i gravkrypt under tårnet (s. 2021). Foto Poul
Nørlund 1926. I NM. – Mark and Luke. †Post-medieval wall paintings c. 1698, in burial crypt beneath the tower.
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Fig. 20. Mattæus. †Eftermiddelalderlige kalkmalerier, o. 1698, i gravkrypt under
tårnet (s. 2021). Foto Poul Nørlund 1926. I NM. – Matthew. †Post-medieval wall paintings c. 1698, in burial crypt beneath the tower.

våbenhuset er fra 1956. 2006 er der foran våbenhusdøren lagt en halvcirkelformet brolægning af
hugget granit.
†GLASMALERIER
1) 1588. På vinduet i korets sydside fandtes våbenskjolde for Iver Lunge og Maren Bjørn (næsten udslidt) hvorunder tilhørende indskrifter
med ‘gammel skrift’ (fraktur): »Ifuer Longis ferne
(dvs. fædrene) 1588« og »Marren Biørns daatter
ferne 1588«.67
2) O. 1600. På det andet vindue i sydsiden sås
et våbenskjold for Ditlev von Qualen og derunder indskrift med fraktur: »Von Qvalen«, idet det
stykke glas, hvor fornavnet havde været malet, var
erstattet af et nyt stykke. Tv. for dette havde Valkendorfs våben været malet og til højre Lunges,
men 1755 var der kun bevaret to indskrifter med
fraktur, henholdsvis: »F(ru) Riegbore Valkendrop«
og »F(ru) Sofe Longe« for Ditlev von Qualens to
hustruer, Rigborg Valkendorf og Sofie Lunge.68

Danmarks Kirker, Svendborg

†EFTERMIDDELALDERLIGE
KALKMALERIER
1-5) (Fig. 19-20), o. 1698, malet på væggene og
loftet i sognepræst Laurits Jacobsen Achthon og
hustru Maren Andersdatters †gravkrypt under
tårnet (†eftermiddelalderlig begravelse nr. 3 (s.
2014 og 2053). De fire evangelister var vist i hel
figur, siddende med pennen i hånden og deres
symbolvæsener ved siden.Ved deres hoveder var
skriftbånd med deres navne anført med versaler. På nordvæggen sås Mattæus, 125×100 cm,
(»S: Mathevs«) (fig. 20), på vestvæggen Markus
(»S. Marcus«) og Lukas (»…cas«) (fig. 19) og på
østvæggen Johannes. Figurerne var udført som
grisaillemalerier i sorte, grå og hvide farver; indskrifterne var delvist opmalede. Midt på loftet
sås en svævende Helligåndsdue, malet med blå
farve, men senere overkalket i modsætning til
evangelisterne. Malerierne blev beskrevet ved
undersøgelsen af krypten 1926; de overkalkedes
efterfølgende.44
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Fig. 21. Indre set mod øst o. 1920. Foto Carl Slej. I NM. – Interior looking east, c. 1920.

INVENTAR
Oversigt. Ældst blandt inventaret er den romanske
døbefont. Et *røgelseskar fra 1200-tallet findes i Nationalmuseet.
Dåbsfadet er et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet,
skænket af Iver Lunge og Karen Bryske, mens alterstagerne formentlig kan dateres til o. 1550-75. Prædikestolen er fra o. 1606; den var oprindeligt prydet
med våbenskjolde for Ditlev von Qualen og hans to
hustruer, Rigborg Valkendorf og Sofie Lunge. Oblatæsken er udført 1705 af Claus Hansen Haugaard,
Svendborg, og foræret af Jørgen Ernst von Hobe og
Anne Katrine Nielsdatter til Nielstrup. Pengeblokken
er formentlig tilkommet i samme århundrede.
På nordvæggen hænger tre malerier: Nadveren,
malet 1817 af N. P. Fogh, og Korsfæstelsen, muligvis
udført af samme ((†)altermalerier nr. 1-2), samt Bebudelsen, malet af Lucie Ingemann 1836 ((†)altertavle).
En messehagel af rødt fløjl er fra 1839, to pengebøsser
fra o. 1857 og dåbskanden fra 1862. Klokken er støbt
1863 af B. S. Løw, København.

Fra restaureringen 1869-70 stammer alterskranken, dog delvist fornyet i 1920’erne, stolestaderne, to
bænke i våbenhuset og de udvendige dørfløje. Et portræt af sognepræst Jens Sophus Brandt er malet 1896,
formentlig af sønnen Jacob Frederik Brandt.Vinskummeskeen har stempler for Carl Johan Bronée, Svendborg, 1900.
Alterbordet og altertavlen er fra 1925. De er tegnet
af arkitekt Kaj Gottlob og smykket med billedskærerarbejder, tegnet og udført af maleren og billedhuggeren
Ingeborg Clausen, der var gift med kirkens sognepræst,
provst Viggo Peter Balslev Clausen, og hvis skønvirkeinspirerede teaktræsarbejder i høj grad præger kirkens
indre. Det samtidige altermaleri, Julenat, er blandt maleren Bertha Dorphs hovedværker. Også de reliefskårne
rammestykker til orgelfacaden, salmenummertavlerne
og præstestolen er tegnet og udført af Ingeborg Clausen 1926-30, ligesom dørfløjene mellem våbenhuset
og kirken fra 1937-40. Samme kunstner har endvidere
leveret tegninger til altersættet og alterkanden, udført
1935 hos Just Andersen, København. Et sygesæt bærer
årstallet 1933.
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Fig. 22. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking east.
Lyskransene i loftet er fra 1976, orglet, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa, er fra 1978 og præsterækketavlerne fra 1983.
Kilder. Det ældste, bevarede inventarium er fra 1576,69
mens der er bevaret kirkeregnskaber for årene 166271, hovedsagelig omhandlende bygningsarbejder.61 Der
findes flere ældre beskrivelser af kirken og annekset
Kirkeby (s. 2065). Ældst er en kortfattet indberetning
fra sognepræst Laurits Jacobsen Achthon 1707, der
omhandler glasmalerierne, altertavlen og de adelige
begravelser.15 Dernæst følger sognepræst Thomas Mortensen Bredsdorffs omfangsrige indberetning fra 1755
med udførlige beskrivelser af glasmalerier, inventar og
gravminder samt en fortegnelse over kirkens præster
siden 1504 m.m.70 Hertil føjer sig endnu en beskrivelse af kirken, antagelig forfattet af samme 1768.71
Endelig findes en beskrivelse af sognet, ligeledes forfattet af Thomas Bredsdorff o. 1773-75, med supplerende
oplysninger om bl.a. indskrifter og kisteplader.72
Formentlig 1858 nedskrev sognepræst Jens Sophus
Brandt en beretning om kirkens historie i den
embedsbog, han påbegyndte samme år. Beretningen

var hovedsagelig baseret på de ældre beskrivelser, men
suppleret med egne iagttagelser.73 Synsprotokollen
1861 ff. indledes som vanligt med en beskrivelse af
kirkebygningen og dens inventar, fulgt af en redegørelse for restaureringen 1869-70.10 Disse oplysninger
suppleres af biskop C.T. Engelstofts kortfattede notater
fra sine besøg 1858, 1870 og 1872.33
Farvesætning, indretning og istandsættelser. Det træskårne inventar fra perioden 1925-40 har teaktræets rødbrune farve, suppleret med forgyldning, mens
renæssanceprædikestolen står i lakeret eg. Stolestaderne er siden en indvendig renovering 1993-94 malet
i grønne nuancer.74 Endnu 1861 var træinventaret
malet med stærke, muligvis oprindelige farver.10 Ved
restaureringen 1869-70 blev samtlige stole og bænke,
pulpituret og dørfløjene ‘med mere’ egetræsmalet,10 og
1925 blev stoleværket malet gråt.45
Det ældste inventarium fra 1576 opregner kirkens
løsøre, heriblandt flere genstande, sandsynligvis af middelalderlig oprindelse: et alterklæde og en alterdug, et
altersæt, et missale på pergament, en messehagel og en
messeskjorte, fire lysestager, en messeklokke, et dåbs-
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fad, et skab, en jernbeslået kiste, et ‘ildkar’, to klokker i
tårnet samt en fortegnelse på pergament over kirkens
ejendomme.69 Alterbøgerne omfattede en bibel, et
graduale, en salmebog, en alterbog og kirkeordinansen,
mens et passionale manglede.
Ved biskop Jacob Madsens besøg 1589 havde kirken
endnu sin katolske altertavle, antagelig en fløjaltertavle
med en helgenfremstilling i midterskabet og apostelfigurer i fløjene. Prædikestolen var opsat i sydsiden lige
neden for koret, mens døbefonten stadig stod i vestenden. Desuden nævnes en degnestol, antagelig anbragt
ved alterets sydside, og to klokker, sandsynligvis identiske med ovennævnte.19
O. 1606 fik kirken nyt inventar i renæssancestil,
nemlig en baldakinaltertavle med maleri og indskrifter og en prædikestol med tilhørende himmel, begge
dele smykket med initialer og våben for Ditlev von
Qualen og hans to hustruer, Rigborg Valkendorf og
Sofie Lunge. Samme år blev de to ‘mådelige’ klokker
i tårnet erstattet af en ny, prydet med navnet på den
tidligere sognepræst, Jens Hansen. Stolestaderne med
malede (sekundære) årstal 1652 og 1701 blev antagelig opstillet o. 1600; endvidere fandtes formentlig en
præste- eller skriftestol ved alterets nordside, dog tidligst omtalt 1729. 1652 indrettedes herskabsstole for
ejerne af Nielstrup, Eiler Høeg og hustru Else Krabbe,
forrest i stolerækkerne. I årene omkring århundredeskiftet blev altersølvet fornyet, idet sognepræsten Laurits Jacobsen Achthon og hustru Maren Andersdatter
skænkede et nyt altersæt 1694 og ejerne af Nielstrup,
Jørgen Ernst von Hobe og Anne Katrine Nielsdatter,
en oblatæske 1705. Et pulpitur ved vestvæggen kan
være opsat i 1600- eller måske snarere i 1700-tallet,
men omtales først 1821. 1768 blev kirken både indog udvendig sat ‘i meget god stand’ af kirkeejer Poul
Abraham Lehn.47
En hovedreparation 1816-17 synes i høj grad at have
præget inventaret. I koret blev alterbordet erstattet af
et fritstående, ovalt bord, mens renæssancealtertavlen
efter alt at dømme blev nedtaget og genopstillet andetsteds i kirken, sådan som det skete i andre af baroniet
Lehns kirker (jf. s. 426). To nye malerier af henholdsvis Nadveren og Korsfæstelsen er antagelig inkorporeret i den gamle altertavle, eller for Nadvermaleriets
vedkommende måske i første omgang sat bag eller
på det nye alterbord. De nærmere detaljer omkring
den ændrede placering og udsmykningen af såvel
altertavlen som af østvæggen bag alterbordet fremgår
dog ikke entydigt af kilderne, og det er således uvist,
hvad der prydede østvæggen i årene 1817-39.Ved den
store reparation 1816-17 fjernedes også prædikestolens
himmel, og kirken blev efterfølgende beskrevet som
‘god og smuk’.75
O. 1839 opsattes en ny altertavle i form af et maleri
af Lucie Ingemann på alterbordet eller på væggen
bag det. 1853 eller kort efter blev det ovale alterbord

udskiftet med et firkantet, og efterfølgende blev renæssancealtertavlen muligvis taget i brug igen. I hvert fald
nævnes den blandt korets inventar 1861, mens Lucie
Ingemanns maleri ikke omtales. Endnu på dette tidspunkt var hovedparten af stolestaderne uden ryglæn.
1863 blev klokken omstøbt.
Ved den gennemgribende restaurering 1869-70 blev
stort set hele det nagelfaste inventar fornyet, kun døbefonten og prædikestolen blev bevaret.10 Af nyt udførtes
en altertavle i nygotisk stil, alterskranken, stolestaderne
samt præste- og degnestolene, dørfløjene og et pulpitur i tårnrummet. Renæssancetavlen stod herefter i
tårnrummet, til den, uvist hvornår, kasseredes.
I årene 1925-30 udskiftedes væsentlige dele af inventaret atter, hvorved skabtes det kirkerum, der findes i
dag. Desuden fik kirken 1926 sit første orgel. Arbejderne, i teaktræ med forgyldning, er udført af maler
og billedhugger Ingeborg Clausen med inspiration fra
skønvirkebevægelsen.76 De omfatter alterpartiet (med
maleri af Bertha Dorph), præstestolen, orgelfacadens
rammeværk, salmenummertavlerne og balustrene i
alterskranken; endvidere dørfløjene mellem våbenhuset og kirken, der udførtes 1937-40. Ingeborg Clausen
broderede desuden en †alterdug.
Orglet blev fornyet 1978; 1993-94 gennemførtes
en indvendig renovering, der først og fremmest var af
konserverende art.

Alterbord (jf. fig. 23), 1925, udført efter tegning af
arkitekt Kaj Gottlob.77 En kasse af træ, 247×80
cm, 97 cm høj, beklædt med paneler af teaktræ,
der på forsiden har et cirkelkors med kannelurer, tegnet og skåret af Ingeborg Clausen.45 Selve
bordet er sortmalet, panelbeklædningen står i
teaktræets rødbrune farve, og korset er forgyldt.
†Alterborde. 1) Antagelig middelalderligt, formentlig nedtaget ved hovedreparationen 181617.78
2) Formentlig o. 1816-17, et fritstående, ovalt
bord (jf. alterbordet i Horne Kirke (Sallinge
Hrd.)).79 1853 ønskedes i stedet et firkantet bord.80
3) 1853 eller lidt senere, af træ, firkantet.81 Bordet blev nedtaget 1925.
†Alterklæder. 1) Omtalt 1576, ‘et forhæng, bestukket (broderet) med sort fløjl’ (antependium).69
2) 1699, skænket af Jørgen Ernst von Hobe og hustru Anne Katrine Nielsdatter, ejere af Nielstrup,
der også gav oblatæsken (s. 2031).82 Af rødt fløjl.
3) Omtalt 1861, af rødt fløjl med gule frynser.10
†Alterduge. 1) Omtalt 1576.69 2) Omtalt 1724,
af kramlærred med broderi.62 3) Omtalt 1861,
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Fig. 23. Altertavle, 1925. Julenat, malet af Bertha Dorph, indsat i ramme med englehoveder, tegnet og skåret af Ingeborg Clausen (s. 2025). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1925. Christmas Night, painted by Bertha Dorph,
framed with angels’ heads, drawn and carved by Ingeborg Clausen.

af hvidt shirting (bomuld) med kniplinger.10
4) 1909, skænket juledag af frøken Christiane
Brandt, Odense, datter af afdøde sognepræst Jens
Sophus Brandt.10 5) 1925, vævet af Sine Knudsen,
Ollerup, tegnet og syet af Ingeborg Clausen (jf.
også Kirkeby s. 2090).77
Knæleskammel, nyere, med betræk af grå uld
med korsstingsbroderet rudemønster i gråt,
grønt, sort og hvidt om soklen og en hvid stjerne
på oversiden.
†Knæleskammel, omtalt 1858, betrukket med
rødt klæde.83
Altertavlen (fig. 23-24), 1925, er et maleri af
Bertha Dorph, Julenat, olie på lærred, 155×198
cm.77 Maria er vist siddende med front mod beskueren og Jesusbarnet, der rammes af en lysstrå-

le, i skødet.Th. for hende sidder Josef, profilvendt
og gengivet som en mørk silhuet i modlyset, og
ved hendes venstre side knæler en ældre kvinde
med en kurv med roser på armen; bag kvinden
står to hyrder. Maleriet, der regnes for et af kunstnerens hovedværker, er holdt i dæmpede farver.
Det er indsat i en profileret ramme af forgyldt
teaktræ med kannelurer, udført efter tegning af
Kaj Gottlob. Langs rammens lodrette sider er
kvadratiske felter med englehoveder i relief, tegnet og skåret af Ingeborg Clausen, illustrerende
‘den himmelske lovsang’.84 På postamentet er
fastgjort en sortmalet plade hvorpå et skriftsted
med fordybede, forgyldte versaler, refererende til
altermaleriets motiv (Es. 9,5), ligeledes udvalgt
og skåret af kunstneren.85
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Fig. 24. Altertavle, 1925. Julenat, malet af Bertha Dorph (s. 2025). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1925.
Christmas Night, painted by Bertha Dorph.

(†)Altertavle (fig. 25), 1836, Bebudelsen, malet og
skænket af Lucie Ingemann, signeret i nederste
højre hjørne med sort skriveskrift: »Lucie Marie
1836«;86 dog først kommet til kirken 1839.45 Det
rundbuede maleri, olie på lærred, 134×92,5 cm
(lysmål 116×74 cm), er indsat i en profileret ramme af forgyldt træ med tilsvarende, rundbuet indsats foroven. Maria, rødklædt, står med bøjet hoved og hænderne krydset over brystet; hendes ten
ligger på jorden. Bag hende ligger et ark med et
skriftsted, anført med sort skriveskrift (Es. 7,14),
og i baggrunden er palmer og klipper. Foran hende svæver englen, hvidklædt, med en liljegren i
hånden, over hendes hoved ses Helligåndsduen,
og i skyerne er englehoveder. I forgrunden vokser blomster, bl.a. roser og levkøjer. Efter alt at

dømme har maleriet tjent som alterbillede i årene
1839-o. 1858; således noterede sognepræst Jens
Sophus Brandt i embedsbogen (påbegyndt 1858),
at ‘den altertavle, som står på alteret og forestiller
Mariæ Bebudelse, er malet og foræret til kirken
af Fru Ingemann (…), den kom hertil i 1839’.45
Maleriet hænger nu på nordvæggen i langhusets
fjerde fag, vest for vinduet.
†Altertavler. 1) Sandsynligvis senmiddelalderlig, af biskop Jacob Madsen 1589 beskrevet som
en »Skarns Taffle med nogle Aposteler og 1 stor
Compan (fyr, karl) paa«.19 Antagelig var der tale
om en fløjaltertavle med en helgenfremstilling i
midterskabet og apostelfigurer i fløjene.87 Fem
‘træhelgener’, omtalt 1803, da de var opsat oven på
†altertavle nr. 2 (jf. ndf.),20 kunne stamme herfra.
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Fig. 25. Bebudelsen. (†)Altertavle, malet af Lucie Ingemann 1836 (s. 2026). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – The Annunciation. (†)Altarpiece, painted by Lucie Ingemann, 1836.

2) 1606, med malede våbenskjolde og initialer
for Ditlev von Qualen og hans to hustruer, Rigborg Valkendorf og Sofie Lunge. Tavlen er detaljeret beskrevet i præsteindberetningen 1755. Den
omfattede da postament og storstykke, mens den
øverste del, vel et eller måske to topstykker, var
faldet ned og stod på gulvet ved siden af (jf. ndf.).

Efter alt at dømme var der tale om en baldakinaltertavle med indskrifter i sidefelterne, svarende
til de i samtiden gængse katekismustavler om
end med en figurativ fremstilling i midterfeltet.
Fire søjler delte det tilbagetrukne storstykke i et
storfelt og to, sandsynligvis smallere, sidefelter. I
storfeltet var et maleri af Korsfæstelsen (†alter-
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Fig. 26. Nadveren. (†)Altermaleri nr. 1, malet af N. P. Fogh 1817 (s. 2030). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The Last
Supper. (†)Altar painting no. 1, by N. P. Fogh, 1817.

maleri nr. 1), mens sidefelterne havde malede,
forgyldte indskrifter, i venstre side indstiftelsesordene, i højre side »Herrens Bøn Fader vor
etc.«, efterfulgt af et skriftsted: »Hver Menniske
skal88 prøve sig selv, at hand kand giøre forskiæl
paa Herrens Legeme« (1 Kor. 11,28). En antagelig kvartrund baldakin dannede overgang til
en firedelt frise. På baldakinens underside (‘i
krumningen’) var malerier af de fire evangelister (jf. altertavlen i Marslev, DK Odense 4334),
mens frisens felter havde malede skriftsteder,

henholdsvis: »Kommer hid til mig alle som arbeyde og ere besværede, ieg vil Vederqvæge
eder Matth: XI« (Matt. 11,28), »Guds Rige er
nær, bedrer eder og troer Evangelium Marc. 1«
(Mark. 1,15), »Salige ere de, som høre Guds ord
og bevare det Luc. XI« (Luk. 11,28) og »Hvo
som troer paa Guds Søn, haver det evige Liv. Joh.
VI« (Joh. 6,40).
I postamentfeltet var våbenskjolde hvorunder
initialer: »D.V.Q.« for Ditlev von Qualen (i midten), »R.V.« for Rigborg Valkendorf (tv.) og »S.L.«
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Fig. 27. Korsfæstelsen. (†)Altermaleri nr. 2, muligvis 1817 (s. 2030). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – The Crucifixion. (†)Altar painting no. 2, possibly 1817.

for Sofie Lunge (th.); over våbenerne stod et
årstal: »Anno 1606«.
Tavlen havde været kronet af »nogle udhugne
Billeder«, vel et †topstykke med udskårne figurer, men disse var faldet ned og stod ved siden af
alteret.89
Tilblivelse og senere ændringer. Altertavlen var opsat 1606, sandsynligvis som en donation fra Ditlev
von Qualen og hans anden hustru, Sofie Lunge,
fuldført året efter ægtemandens død som bevidnet
i postamentets udsmykning med malede våbenskjolde og initialer (jf. ovf.). I sommeren 1721
faldt ‘den øverste del af træværket på altertavlen’
ned og blev slået i stykker,90 og 1755 stod delene
endnu på gulvet.91 1803 var altertavlen fortsat i
dårlig stand, træet smuldrede, søjlerne stod skråt,
og en reparation var nødvendig.20 På storgesimsen stod ‘fem gamle træhelgener, meget forfaldne’, der manglede ‘dels ben, dels hænder og arme,

dels deres insignier (symboler)’.92 Muligvis er
der tale om fem †apostelfigurer, genanvendt fra
den †senmiddelalderlige altertavle (nr. 1).93 1806
nævnes, at kirkeejeren havde bestemt, at alteret
skulle nedtages; dette er formentlig sket i forbindelse med hovedreparationen 1816-17.94
Efter alt at dømme er tavlen derefter blevet
istandsat og forsynet med nye malerier, i storfeltet af Nadveren ((†)altermaleri nr. 1), og i et topstykke antagelig af Korsfæstelsen ((†)altermaleri
nr. 2); helt udelukkes kan det dog ikke, at i hvert
fald Nadvermaleriet fra første færd var opsat på
eller bag det ovale alterbord, mens istandsættelsen
af den gamle tavle først blev foretaget senere. Der
kan imidlertid ikke være tvivl om, at tavlen er forblevet i kirken, svarende til renæssancealtertavlen
i Svendborg Skt. Jørgens Kirke (s. 426 f.), om end
dens placering i tidsrummet 1817-72 ikke fremgår entydigt af kilderne. 1853 trængte den til at
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Fig. 28. Altersæt og alterkande nr. 1, 1935, udført hos Just Andersen, København, efter
tegning af Ingeborg Clausen (s. 2031). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion
set and altar jug no. 1, 1935, executed by Just Andersen, Copenhagen, after design by Ingeborg
Clausen.

blive malet.80 Ved sit besøg i kirken 1858 noterede biskop Engelstoft, at alteret var ‘omtrent som
i Egense’ (en renæssancetavle i tre stokværk med
maleri af Nadveren i storfeltet, jf. s. 1925);‘en plade
1606 indeholder von Qvalens og hans to koners
navne RV og SL’.Tavlens placering i kirken fremgår ikke.33 Muligvis blev den på dette tidspunkt
atter taget i brug som alterprydelse; i hvert fald
nævner synsprotokollen i forbindelse med gennemgangen af korets inventar 1861 ‘en altertavle
af træ med billedskærerarbejde, tre alterbilleder i
forgyldte rammer’, dvs. (†)altermaleri nr. 1-2 samt
antagelig †altermaleri nr. 2.95 Maleriet af Bebudelsen ((†)altertavle ovf.) omtales ikke.10 Tavlen
må være nedtaget i forbindelse med restaureringen 1869-70; 1872 var den hensat i tårnrummet.33
3) (Jf. fig. 21), sandsynligvis 1869-70,96 i nygotisk stil. Storfeltet, med maleri af Nadveren
fra 1817 ((†)altermaleri nr. 1), genanvendt fra
†altertavle nr. 2, var indsat i en spidsbuet, profileret ramme, flankeret af skråtstillede spir med
korsblomst foroven og kronet af en spidsgavl,
kantet med krabbeblade og afsluttet af et kløverbladskors. Storfeltets spidsbue var udfyldt af et
trepasornament. Tavlen blev nedtaget 1925.

(†)Altermalerier. 1) (Fig. 26), 1817, Nadveren, malet af N. P. Fogh.97 Olie på fyrretræ, 101×105 cm
(lysmål 85×89 cm). Indsat i en nyere, profileret ramme af eg. Maleriet, der er signeret »N. P.
Fogh 1817« med lys skriveskrift i nederste højre
hjørne, er en kopi af altermaleriet i Egense Kirke
(s. 1927).98 Det var efter alt at dømme indsat i
storfeltet på †altertavle nr. 2, svarende til situationen i Egense. 1869-70 blev det genanvendt i
†altertavle nr. 3. Ved nedtagelsen af tavlen 1925
blev det ophængt på nordvæggen i fjerde fag over
for indgangen fra våbenhuset;45 nu ophængt på
nordvæggen over præstestolen i andet fag.
2) (Fig. 27), Korsfæstelsen, usigneret, men muligvis malet 1817 af samme maler som nr. 1 og indsat
i et topfelt i †altertavle nr. 2.99 Olie på fyrretræ,
77×75 cm (lysmål 66×64 cm), i nyere ramme af
sortmalet træ med forgyldte profiler. Kristus hænger i næsten lodrette arme, hovedet, med lukkede
øjne, hviler på venstre skulder. I baggrunden mørke skyer og konturerne af Jerusalems tårne. Ophængt på nordvæggen i fjerde fag, øst for vinduet.
†Altermalerier. 1) 1606, med motiv af Korsfæstelsen, indsat i altertavlens storfelt. I midten sås Kristus
på korset ‘under en overskrift’, vel et skriftbånd
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med »INRI«. Ved korsets ene side stod Maria og
under hende var en indskrift: »Qvinde see det er
din Søn«, ved den anden side Johannes, og under
ham læstes: »Johannes! See din Moder«.91
2)(?) Opstandelsen,malet af Lucie Ingemann.Maleriet kendes kun fra en omtale af biskop Engelstoft, der ved sit besøg i kirken 1870 noterede,
at det sad ‘foroven’ i †altertavle nr. 2 (jf. ovf.). Det
må antages at være blandt de tre altermalerier, der
omtales i synsprotokollen 1861 (jf. ovf.).100
Altersæt (jf. fig. 28), 1935, udført hos Just Andersen, København, efter tegning af Ingeborg
Clausen (jf. alterkande nr. 1).101 Kalken, 23,5 cm
høj, har sekssidet fod med tilsvarende skaft og
knop; sidstnævnte er prydet med hammerkors i
relief, adskilt af lodrette ribber med kugleornament. Bægeret er glat. Under bunden er graveret årstal: »1935«, mestermærke for Just Andersen
samt lødighedsmærke: »Sterling 930S«. Den tilhørende disk, 14,2 cm i tværmål, har på fanen et
hammerkors i relief. Under bunden er graveret
årstal samt stempel som på kalken.
†Altersæt. 1) Omtalt 1576, bestående af kalk og
disk.69

Fig. 29. Oblatæske, 1705, udført af Claus Hansen Haugaard, Svendborg, skænket af Jørgen Ernst von Hobe
og hustru Anne Katrine Nielsdatter (s. 2031). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Wafer box, 1705, made by
Claus Hansen Haugaard, Svendborg, donated by Jørgen
Ernst von Hobe and his wife Anne Katrine Nielsdatter.
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Fig. 30. Sygesæt, 1933, udført af K. C. Hermann,
København (s. 2032). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Communion set for the sick, 1933, made by K. C. Hermann, Copenhagen.

2) 1694, skænket af sognepræst Laurits Jacobsen Achthon og hustru Maren Andersdatter.
Kalken havde sekstunget fod; på en af tungerne
var et krucifiks ‘med sin overskrift’ (antagelig
‘INRI’) og derunder årstallet for donationen
»1694«; på to andre tunger sås givernes navne
med versaler: »Lavritz Iacobsøn Achthonius« og
»Maren Andersdater«. Knoppen havde seks bosser med versaler: »IHESVS«. Den tilhørende disk
havde Jesusmonogram på fanen og, modstående,
et Andreaskors.91 O. 1858 nævnes, at sættet ikke
længere fandtes.45
3) 1816, skænket af Sophie Amalie RantzauLehn til Hvidkilde, prydet med våbenskjold for
slægten Lehn samt årstallet: »1816«; antagelig som
en markering af den samme år gennemførte hovedreparation.45 Sættet gik til, da præstegården
brændte 1935 og erstattedes af det nuværende
sæt.102
Oblatæske (fig. 29), 1705, udført af Claus Hansen Haugaard, Svendborg, skænket af Jørgen
Ernst von Hobe og Anne Katrine Nielsdatter,
ejere af Nielstrup.91 Æsken, der er 4,5 cm høj og
måler 9,5 cm i tværmål, er kantet med kuglestav. På den ene side er graverede våbenskjolde
for Jørgen Ernst von Hobe og Anne Katrine
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Nielsdatter, flankeret af deres initialer: »E.V.H.«
og »A.C.N« samt årstallet for donationen: »1705«.
Det let hvælvede låg, ligeledes kantet af kuglestav,
har påsat krucifiksfigur. Langs kanten er en tolinjet indskrift med graveret kursiv; linjerne danner
et hjerte: »Wii ved os iche andet til Salighed End
Dend Korsfæste Jesum Christum Guds søn. Sidt
Nafns ære og Dend Som Denne Eske Berøfuer
/: af ollerup Kirkke Alter som dend er gifuet til
:/ Dem Gud Self Dømme«. Under æskens bund
er to næsten udpudsede mesterstempler for Claus
Hansen Haugaard.103
Sygesæt (fig. 30), 1933, udført af K. C. Hermann, København, bestående af kalk og disk.
Kalken, 13,2 cm høj, har cirkulær, profileret fod,
knop med fire rudebosser med graverede versaler: »INRI«, og bæger med mundingsprofil og
graveret kløverbladskors på den ene side. Under
bunden er tre stempler: Mesterstempel for K.
C. Hermann, bymærke for København 1933 og

Fig. 31. Alterstager, formentlig o. 1550-75 (s. 2032).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, probably c. 1550-75.

guardejnmærke for Johannes Siggaard. Disken, 7,5
cm i tværmål, har hjulkors på fanen og stempler
som kalken under bunden.
†Sygesæt, anskaffet 1862, en lille kalk og disk af
sølv i et etui.10
Alterkander. 1) (Jf. fig. 28), 1935, udført hos Just
Andersen, København, efter tegning af Ingeborg
Clausen (jf. altersæt).104 Den 21,5 cm høje kande
har ottesidet fod og tilsvarende, pæreformet korpus. Om halsen er en bort af hammerkors i relief mellem rammelinjer. Under bunden mestermærke for Just Andersen samt lødighedsmærke
»890S«.
2) O. 1950, udført af Cohrs Sølvvarefabrik i
Fredericia, af sølvplet, 19,4 cm høj, med udbuget korpus, slank hals og greb af sort træ. Under
bunden danner fire stempler en cirkel: »EPNS«,
»Cohr«, »Denmark« samt en fakkel (kvalitetsmærkning).
†Alterkande, omtalt 1861, af biskuit, forsynet
med låg.10
Vinskummeske, 1900,22 14,1 cm lang, med gennemprikket laf. På skaftets forside er kirkens navn
graveret med skriveskrift: »Ollerup Kirke«, på
bagsiden er tre stempler: mesterstempel for Carl
Johan Bronée, Svendborg, bymærke for København 1900 og guardejnmærke for Simon Groth.
Alterstager (fig. 31), o. 1550-75, af messing, 27
cm høje, med cirkulær, profileret fod i to afsæt,
cylinderskaft med to ringe og profileret lyseskål.
†Alterstager og andre †stager. 1-4) 1576 omtales
fire lysestager af kobber.69 To af stagerne kunne
være identiske med ovennævnte.
†Alterbøger m.m. 1) Formentlig middelalderlig,
omtalt 1576, et gammelt missale (messebog) på
pergament.69 2) Formentlig middelalderlig, omtalt 1576, en gammel ‘kirkebog’ på pergament
med en fortegnelse over kirkens ejendomme.69
3) 1537/39, kirkeordinansen. 4) 1550, Chr. III’s
bibel. 5) 1556, Peder Palladius’ alterbog. 6) 1573,
Niels Jespersen graduale. 7) O. 1576 modtog kirken som de fleste andre kirker i herredet et eksemplar af Hans Thomesens salmebog (1569, jf. s.
2095, 2154, 2206). En jernlænke, der fulgte med
til at fastgøre bogen, var dog for skrøbelig.69
*Røgelseskar (fig. 32), 1200-tallet, af bronze,
18,3×12,2 cm, signeret af Jakob Rød; sandsyn-
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ligvis identisk med et 1701 omtalt røgelseskar fra
Ollerup (jf. ndf.). Indvendig i låget er en reparation. Den halvkugleformede skål hviler på en konisk fod med to omløbende linjer og en lille vulst
foroven. Skålen har langs kanten en bort af skiftevis side- og spidsstillede, trekantede røghuller,
derunder en runeindskrift og nederst en zigzag-

Fig. 33. Messehagel, 1839 (s. 2034). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Chasuble, 1839.

Fig. 32. *Røgelseskar, 1200-tallet, signeret af Jakob
Rød (s. 2033). I NM. Foto John Lee 2018. – *Censer,
1200s, signed by Jakob Rød.

bort. Indskriften (fig. 68), på dansk og latin, lyder:
»: magistær : iakobus : me fecit : toke : køptæ mik
: mariia« (Magister Jakob gjorde mig. Toke købte
mig. Maria).105 Låget er kuplet og har nederst en
bort af trekanthuller, svarende til skålens, og derover ovale huller; det krones af en lille, cylindrisk
lanterne med fem ovale røghuller og topøsken.
Skål og låg har tre sæt øskener til ophængning.
Selve ophænget er tredelt. Det består af tre jernstænger, fastgjort ved øskener til en trearmet jernbøjle med en øsken i centrum hvori en jernring.
Fra Jakob Røds værksted i Svendborg kendes
12 røgelseskar med runeindskrift, heraf er de 11
signeret med støbernavnet.106 Yderligere to kar
uden runer må af stilistiske grunde henregnes til
gruppen.107 Nærmest Ollerup-karret står karret
fra Stenstrup (s. 2154).
Efter reformationen kan karret have været anvendt som ildkar, jf. s. 2046. Det er uvist, hvordan
det er kommet til Nationalmuseet, hvor det er
registreret i forbindelse med en gennemgang af
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Fig. 34. Dåbsfad, 1500-tallet, skænket af Iver Lunge og
Karen Bryske (s. 2035). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Baptismal dish, 1500s, donated by Iver Lunge and Karen
Bryske.

Fig. 35. Døbefont, romansk (s. 2034). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Romanesque font.

samlingen 1951 (inv.nr. D154/1951) uden oplysning om dets proveniens. Det er dog sandsynligvis identisk med det røgelseskar fra Ollerup, der
er omtalt 1701108 sammen med karrene i Faaborg
(s. 705), Stenstrup (s. 2154), Lunde (s. 2206) og
Heden (Sallinge Hrd.), idet proveniensen for alle
de øvrige, af Jakob Rød signerede kar, er kendt.109
Messehagel (fig. 33), 1839,22 af rødt fløjl, kantet
med mønstervævet guldgalon og med tilsvarende
kors på ryggen. Hagelen opbevares i præstegården.
†Messehagler. 1) Omtalt 1576, af sort fløjl.69 2)
Omtalt 1576, af rødt fløjl.69 Måske identisk med
en ‘gammel’ messehagel af rødt fløjl med guldgaloner, omtalt 1724.62 Ved synet 1729 noteredes, at
messehagelen var ‘meget gammel’, og at præsten
knap turde iføre sig den af frygt for, den ville gå
itu.110 3) O. 1766, skænket af konferensråd Poul
Abraham Lehn, af rødt fløjl, kantet med brede
guldgaloner og med tilsvarende rygkors.111
†Messeskjorter. 1-2) Omtalt 1576.69
†Messeklokke, omtalt 1576, ‘en lille klokke ved
alteret’.69
Alterskranke (jf. fig. 21 og 23), 1869-70, med
senere tilføjelser. Den halvcirkulære skranke har
sekskantede balustre af teaktræ fra 1928, tegnet
og skåret af Ingeborg Clausen,45 under en poleret
håndliste. Knæfaldet, vistnok fra 1925, er muret af
kantsatte, røde teglsten med hynder af sortviolet
uld; tidligere var det betrukket med sort skind.
De oprindelige balustre var drejede og bronzerede; 1925 blev de malet lysegrå. †Knæfaldet var
af træ og betrukket med rødt fløjl.77
†Alterskranker. 1) Omtalt 1805, da pillerne var
løse og knæfaldet forrådnet.112 2) Antagelig opsattes en ny alterskranke samtidig med det ovale
alterbord 1816-17. 1823 nævnes, at der burde
lægges puder på knæfaldet;20 1861 var det betrukket med sort skind.10 Skranken blev nedtaget
1869-70.
Døbefont (fig. 35), romansk, af grå granit, 90 cm
høj; kummen måler 63 cm i tværmål. Mellem
skaftet og kummen er en samling med cement.
Foden er et terningkapitæl med hjørnehoveder;
de mellemfaldende felter står tomme. En vulst
markerer overgangen til det keglestubformede
skaft. Den halvkugleformede kumme har tov-
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snoning om mundingen og forneden dobbeltriller svarende til fonten i Bjerreby på Tåsinge.
1869-70 blev fonten restaureret.10
Fonten tilhører sammen med fontene i bl.a.
Sørup og Øster Skerninge (s. 464 og 1984) den
mere enkle gruppe af sydfynske fonte.113 1589
stod den endnu i vestenden,19 men blev siden
flyttet til korets nordside. 1925 blev den anbragt
på sin nuværende plads i skibets østfag midt for
korbuen (jf. fig. 47).77
Dåbsfad (fig. 34), 1500-tallet, et Nürnbergarbejde, skænket af Iver Lunge og hans anden hustru Karen Bryske, dvs. antagelig mellem 1568 og
1587. Af messing, 40 cm i tværmål, meget udpudset. I bunden er en fremstilling af Syndefaldet.
Adam og Eva står under et træ med en bred, flad
krone, hvis stamme er omslynget af slangen; i højre side ses porten til Paradis. Udenom er en bort
med utydelig minuskelindskrift og derom en bort
af stemplede rosetter. På fanen, der inderst har en
bort af stemplede kors, yderst af liljer, er sekundært indgraveret givernes våbenskjolde, Lunge og
Bryske, ledsaget af deres initialer: »IL« og »KB«
(fig. 36). Lignende fade findes i bl.a. Sønder Årslev (DK Århus 1557) og Malt (DK Ribe 2828).
Fadet er formentlig identisk med et »løykar«
(løvekar, dvs. vaskekar) af kobber, omtalt 1576.69
†Dåbsfad, 1726, foræret af Jørgen Ernst von
Hobe og Anne Katrine Nielsdatter, af messing.47
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Fig. 37. Dåbskande, 1862 (s. 2035). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal jug, 1862.

Dåbskande (fig. 37), 1862,10 af tin, 31,5 cm høj,
svarende til kanderne i bl.a. Svendborg Skt. Jørgens, Egense og Øster Skerninge (s. 432, 1932
og 1985), dog er lågets kors erstattet af en knop.
Kanden er malet med grå farve.

Fig. 36.Våbenskjolde og initialer for Iver Lunge og Karen Bryske. Detalje af dåbsfad
(s. 2035). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Coats of arms and initials of Iver Lunge and
Karen Bryske. Detail of baptismal dish.
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Prædikestol (fig. 38-41 og 69), o. 1606, oprindeligt prydet med †initialer og †våbenskjolde for
Ditlev von Qvalen og hans to hustruer Rigborg
Valkendorf og Sofie Lunge svarende til udsmykningen på †altertavlen (s. 2027). I sin nuværende
opstilling består stolen af en kurv med fire prydfag med relieffer fra o. 1606 samt en muret sokkel
og en opgang af træ, begge dele formentlig fra
1869-70. Oprindeligt omfattede kurven fem fag
med relieffer og kronedes af en †himmel.
Kurvens fire arkadefag indrammes hver især af
halvsøjler; desuden er der på de retkantede hjørnefremspring sat en frisøjle. Søjlerne, af balusterform, har korintiske kapitæler og prydbælter med
beslagværk og rosetter. Storfelterne kantes langs
de lodrette sider af pilastre med attisk slyngbånd,
som bærer en profileret, forkrøppet gesims hvorover halvroset; i sviklerne er englehoveder. Reliefferne, der er udført efter kobberstik af Johannes
Wierix 1579, viser de fire siddende og skrivende
evangelister, hver med sit symbolvæsen. Alle er
anbragt i arkitektoniske kulisser, hvori også indgår
træer. Regnet fra opgangen ses: 1) (Fig. 39). Mattæus ved et bord med englen stående ved sin højre
side. 2) (Fig. 40). Markus ved en læsepult. Han har
krydsede ben, en bog i skødet, og ved hans fødder
ligger løven. 3) (Fig. 41). Johannes114 med venstre
hånd under hagen og albuen støttet mod et bord.
Bag hans stol ses ørnen. 4 (Fig. 69). Lukas ved et
bord med oksen ved sine fødder. Postament- og
frisefelterne samt de retkantede hjørnefremspring,
der adskiller dem, har beslagværk med rosetter og
bosser; i frisefelterne er desuden anført evangelisternes navne med reliefversaler, korresponderende med storfelternes relieffer, fra opgangen således:
1) »S. Mathevs«, 2) »S. Marcvs«, 3) »S. Iohannes«,
4) »S. Lvcas«. Kurven afsluttes forneden af et forkrøppet, profileret fodstykke, foroven af en kronliste med tandsnit og æggestav under en forkrøppet håndliste. Stolen hviler på en femsidet, muret
og hvidmalet bærestolpe, formentlig fra 1869-70.
Opgangen, der løber langs triumfvæggen og skibets sydvæg, har vægpaneler, formentlig fra samme tid, mens selve trappen er fornyet 1979.
Staffering. Stolen står umalet i lakeret, indfarvet
træ. Soklen er hvidmalet, opgangens paneler og
stød gråmalede ligesom kurvens inderside, mens

trinene har klar lak. Muligvis stod stolen umalet de første år efter opsætningen. 1617 blev den
stafferet, jf. †indskrift ndf., sandsynligvis i stærke
farver (jf. s. 2023). Malingen blev afrenset ved restaureringen 1869-70.
Tilblivelse og senere ændringer. Prædikestolen er
sandsynligvis en donation fra Ditlev von Qualen
og hans anden hustru Sofie Lunge o. 1606. Ifølge
beskrivelsen i præsteindberetningen 1755 omfattede den i sin oprindelige opstilling en kurv med
fem fag med relieffer samt en †himmel. Kurvens
enkelte fag var adskilt af to ‘piller’ (søjler). I det
midterste †storfelt var et †relief af Korsfæstelsen,
visende Kristus flankeret af de to røvere. Derunder, ‘på en aparte afdeling’, vel i postamentfeltet,
sås våbener og initialer for Ditlev von Qvalen og
hans to hustruer, Rigborg Valkendorf og Sofie
Lunge, gengivet ganske som på altertavlen. I de
øvrige storfelter var relieffremstillinger af evangelisterne ‘med deres navne over’. †Himlen havde malet indskrift med ‘store forgyldte bogstaver’:
»A(nn)o 1617 Lod ærlig och velbyørdige Mand
Jost Høg til Biørnholm denne Prædikestoel Stoffere, paa Kirckens Bekostning. M. J. B.«.115 Himlen med indskrift fandtes endnu 1805,116 men må
være nedtaget kort efter, antagelig i forbindelse
med hovedreparationen 1816-17 (jf. s. 2024).117
Muligvis samtidig, eller måske først ved restaureringen 1869-70, må kurven være ombygget
fra fem til fire fag, hvorved også våbenskjoldene
for Ditlev von Qualen og hans to hustruer forsvandt.118 O. 1914 blev kurvens gulv udskiftet;35
o. 1979 blev trappen fornyet.25
1755 og endnu 1858 var prædikestolen opsat
ved pillen mellem langhusets andet og tredje fag,
formentlig den oprindelige placering.119 Ved restaureringen 1869-70 blev den flyttet et fag mod
øst til sin nuværende placering umiddelbart neden for koret.
†Prædikestol, omtalt 1589 af biskop Jacob Madsen, opsat i sydsiden ‘op mod koret’, sandsynligvis
samme sted som den nuværende prædikestol.19
Stolestader (jf. fig. 22 og 47), 1869-70,10 svarende til stolene i Egense og Øster Skerninge (s.
1938 og 1988) med 116 cm høje endegavle med
tagformet afslutning med udsparet trepas og armlæn med forsænkede, kvartcirkulære felter hvori

OLLERUP KIRKE

2037

Fig. 38. Prædikestol, 1606 (s. 2036). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, 1606.

knapper. Stolene er malet i grønne nuancer med
forgyldte detaljer, sæderne har hynder af grøn
uld. Oprindeligt var staderne egetræsmalede,
1925 blev de malet grå med forgyldte detaljer.45
De er opstillet i to rækker med 18 bænke i nord,
16 i syd; oprindeligt var det samlede antal 36.

Danmarks Kirker, Svendborg

†Stolestader, uvis datering, antagelig o. 1600.
Stolestaderne omtales tidligst i en malet †indskrift på en bjælke ‘midt under hvælvingen i koret’: »Anno 1701 er Stolene i St. Laurentii Kirke
her udi Ollerup stafferet Gud til Ære, Kirken
til prydelse og andre got Folk til exemple og
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Fig. 39-40. Detaljer af prædikestol, o. 1606 (s. 2036). 39. Mattæus. 40. Markus. Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Details of pulpit, c. 1606. 39. Matthew. 40. Mark.

eftersiun«.3 Efter uenighed om, hvem der havde
ret til at benytte hvilke stole, udfærdigede kirkeejer Johan Lehn 1727 et stolestaderegister, fordelt efter hartkornets størrelse.120 Af registeret
fremgår, at de fire forreste stole i hver række var
unummererede og forbeholdt ejerne af Nielstrup, jf. ndf. Derpå fulgte 28[!]121 nummererede
mandsstole, hvoraf den første var for gården Bejerholm, den anden for ‘præstens medhjælpere og
kirkeværgen’, og den tredje for bl.a. Skovsgård.
Nr. 4-12 var forbeholdt navngivne bønder i sognet, og af de resterende stole var de første for
husmænd og de næste for ‘unge karle’, hvis navne
ikke specificeres. Blandt kvindestolene var den
første i rækken efter Nielstrups stole uden nummer og forbeholdt præstekonen. Derpå fulgte 15
nummererede stole. Nr. 1 var for bl.a. Bejerholm,
nr. 2 for bl.a. Skovsgård, og nr. 3-8 for bøndernes
hustruer. De resterende stole var for husmæn-

denes koner og andre ‘inderster’. 1755 nævnes,
at årstallet »1701« var malet på Bejerholms og
Skovsgårds stole (jf. ovf.), mens præstekonens stol
(†præstekonestol) på den ene side havde initialer
og årstal: »EAD 1652« (for sognepræst Anders
Pedersen Arrebos hustru Elisabeth Andersdatter),
og på den anden »MAD 1701« (for Maren
Andersdatter, g.m. sognepræst Laurits Jacobsen
Achthon).91 1768 fremgår, at alle stolene var forsynet med døre, hvilket angiveligt var bekostet
af Laurits Jacobsen Achthon, vel samtidig med
stafferingen 1701 (jf. ovf.).47 Samtidig nævnes,
at ejeren af Skovsgård, Niels Madsen Stehr, året
forinden havde opsat en såkaldt ‘enkestol’ i tårnrummets sydvestlige del.122
1861 fandtes 17 mandsstole i sydsiden, hvoraf
de syv forreste havde bagklædning, og 21 kvindestole i nordsiden, heraf de otte forreste med
bagklædning; de var alle forsynet med døre. End-
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rum i skibets nordøsthjørne over for prædikestolen; indgangen er gennem en låge, der udgør det
østligste fag. Reliefferne, der ‘skulle give udtryk
for mennesker, der hørte efter, hvad Gud talte til
dem og handlede efter det’,124 viser på de to vestvendte fag Isaks ofring (1 Mos. 22,11-18) og Jakobs kamp med englen (1 Mos. 32,25-30), på de tre
sydvendte fag Moses slår vand af klippen (på fagets
inderside med fordybede versaler: »4 Mose bog
cap 20 v 1-12«), David salves til konge (på indersiden: »1 Samuels bog cap 16 v 11-13«) og Peters
fiskefangst (på indersiden: »Lukas evangelium cap
5 vers 4-11«).
†Præste- og skriftestole. 1) Uvis datering; 1729
var stolen ‘ganske løs’ og forfalden, hvorfor den
skulle fornys.110 2) Sandsynligvis o. 1729; 1753
blev præsten begravet under den (jf. s. 2053).91
Ved alterets nordside.10 3) (Jf. fig. 21), 1869-70,10
bestående af paneler med balustergitter foroven,
svarende til (†)præstestol i Øster Skerninge (s.
1988). Oprindeligt egetræsmalet, 1925 malet
med lys grå farve.45 I skibets nordøsthjørne over
for prædikestolen.

Fig. 41. Detalje af prædikestol, o. 1606 (s. 2036). Johannes. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of pulpit,
c. 1606. John.

videre var der seks stolestader uden bagklædning
og døre i hver side af tårnrummet.10 Ved kirkesyn
1862 påpegedes, at alle stolestaderne burde være
forsynet med rygklædning, skråpulte og hatteknager.10 De blev nedtaget 1869-70.
Præstestole. 1) (Fig. 42), antagelig 1869-70, en
armstol af kurultype123 med krumme ben hvorimellem drejede stivere; i krydset foran er en
knap. Agterstaffene afsluttes af løvehoveder og
armlænenes endestykker er kannelerede og oprullet i volutter. Sæde og ryg er polstret med brunt
skind. I koret; oprindeligt formentlig i †præstestol nr. 3.
2) (Fig. 43), 1930, tegnet og udført af Ingeborg Clausen, bekostet af Niels Bukh, forstander
for Gymnastikhøjskolen i Ollerup (jf. s. 2006).77
Stolen, af teaktræ, består af fyldingspaneler med
relieffer i de øvre felter, der danner et afskærmet

Fig. 42. Præstestol nr. 1, antagelig 1869-70 (s. 2039).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Priest’s chair no. 1, presumably 1869-70.
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†Degnestole. 1) Omtalt 1589 som ‘passelig’, dvs.
passende.19 Muligvis denne, der 1861 nævnes ved
alterets sydside.10 2) 1869-70,10 egetræsmalet, uvis
placering.
†Herskabsstole. 1-2) 1652, for Eiler Høeg til Nielstrup og Else Krabbe, anbragt som de forreste stole
i mands- og kvinderækken.91 Stolene var prydet
med malede våbenskjolde, på Eiler Høegs stol
for slægterne Høeg og Bryske, henholdsvis ledsaget af bogstaverne: »EHF« (Eiler Høegs fædrene)
og »EHM« (Eiler Høegs mødrene) samt årstallet
»1652«, anbragt således, at der stod to cifre under
hvert våben. Tilsvarende sås på Else Krabbes stol
våben for Krabbe og Friis, henholdsvis med bogstaverne: »EKF« (Else Krabbes fædrene) og »EKM«
(Else Krabbes mødrene) samt årstallet »1652«. Stolene blev nedtaget ved restaureringen 1869-70.
Løse stole. 1) O. 1950, Børge Mogensen J39
(‘Folkestolen’), af eg med flettet sæde. Stolene
står ved orglet samt i kælderen under tårnet. 2)

Nyere, Hans J. Wegner CH29 (‘Savbukstolen’),
med polstret sæde af mørkviolet uld. De 16 stole
er opstillet langs korets nord- og sydvæg.
Bænke. 1-2) 1869-70,10 med svejfede gavle, 91
cm høje. Bænkene, der svarer til bænke i Egense
og Øster Skerninge (s. 1940 og 1989), er malet
mørkegrå; de var oprindeligt egetræsmalede. I
våbenhuset.
†Bænke. 1-2) Omtalt 1861, i koret.10
†Kiste, omtalt 1576, ‘ufærdig’, dvs. itugået eller
ubrugelig.69
†Skabe. 1) Omtalt 1576.69 2) 1869-70, til messeklæderne.10 I koret.
Pengeblok (fig. 44), formentlig 1700-tallet, overalt beslået med jernplader og -bånd. Blokken er
fastgjort til væggen med to vandrette bånd, og
skaftet har på siderne mod syd og øst desuden
et lodret bånd. Blokhuset har en luge i forsiden, lukket med et vandret, hængslet bånd og er
yderligere sikret med et lodret bånd på den vest-

Fig. 43. Præstestol nr. 2, 1930, udført af Ingeborg Clausen, skænket af Niels Bukh
(s. 2039). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Priest’s chair no. 2, 1930, made by Ingeborg
Clausen, donated by Niels Bukh.
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Dørfløje. Udvendige. 1) (Jf. fig. 17)1869-70,10 fladbuet dobbeltfløj, udvendig glat, indvendig med
2×2 fyldinger. Hver fløj har udvendig to hængsler med beslag af sortmalet smedejern, dannet af
spiraloprullede bånd, der løber ud i små, spidse
trepas, svarende til beslag i Øster Skerninge Kirke
(s. 1990). Fløjene er udvendig malet mørkebrune,
indvendig grå; de var oprindeligt egetræsmalede.
I våbenhusets sydmur.
2) (Jf. fig. 18) 1869-70,10 fladbuet enkeltfløj, malet mørkebrun, for trappehuset.
Indvendig dørfløj (fig. 45-46, jf. også fig. 16),
1937-40, tegnet og udført af Ingeborg Clausen,
bekostet af Thyra Berg.124 Dobbeltfløj af teaktræ
i sortmalet gerigt, hver fløj har på hver side fire
fyldinger med relieffer, mod våbenhuset motiver
fra Det Gamle Testamente (fig. 45), mod kirken

Fig. 44. Pengeblok, formentlig 1700-tallet (s. 2041).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Poor box, probably 1700s.

vendte side. Låget er fladt med stor pengetragt
(fornyet). Skaftet er malet mørkebrunt, blokhuset
og båndene sorte. Blokken står i våbenhuset, vest
for indgangen til kirken (jf. fig. 16).
Pengebøsser. 1-2) (Fig. 70), o. 1857, til De Fattiges Kasse.83 Af jernblik med fladt, hængslet låg
med pengetragt. Bøsserne er anbragt på retkantede piller af træ med profileret sokkel og gesims
samt affasede hjørner, opstillet på hver side af døren til våbenhuset. Alt malet i grønne nuancer
som stolestaderne.
Fig. 45. Dørfløj, 1937-40, udført af Ingeborg Clausen, bekostet af Thyra Berg (s. 2041). Yderside. Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Door wing, 1937-40, executed
by Ingeborg Clausen, funded by Thyra Berg. Outside.
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fra Det Nye Testamente (fig. 46). Således viser
de fire nederste felter mod våbenhuset menneskelivet, begyndende i nedre venstre hjørne
(Syndefaldet, Uddrivelsen af Paradis, Jordelivet, Kain
og Abel), de fire øverste viser hen til Moses og
profetierne om Kristus (Moses og den brændende
tornebusk, Kobberslangen, Kristus knuser slangens hoved, Den gode hyrde). De fire nederste felter mod
kirken fortæller om Jesus og hans mor (Bebudelsen, Fødslen, Flugten til Egypten, Den tolvårige Jesus

i templet), de fire øverste viser Jesu liv (Dåben,
Helbredelsen af en syg, Nadveren, Bønnen i Getsemane). Over døren er mod våbenhuset indskrift
med fordybede, forgyldte versaler: »Min siæl lov
Herren«. Mod kirken er en spidsbuet tympanon
med en fremstilling af Nådestolen med Gudfader,
der holder den korsfæstede Kristus over hvis hoved Helligåndsduen; fremstillingen er indrammet
af en mandorla, der holdes af engle.
†Dørfløje. Udvendige. 1) 1725, for opgangen til
tårnet.58 2) Omtalt 1861, en glat revledør, i våbenhuset.10 Indvendige. 1) Omtalt 1861, en glat
revledør mellem våbenhus og skib.10 2) 1869-70,
egetræsmalet, mellem våbenhus og skib.10
†Pulpiturer. 1) Omtalt o. 1768 efter dets nedtagelse, opsat ved tårnrummets syd- eller vestvæg over den murede begravelse (s. 2053).47 2) I
tårnrummet, omtalt 1821, da tre bænke, som stod
på det, skulle fastgøres.20 1858 anvendtes det til
konfirmander.33 3) 1869-70,10 i tårnrummet med
opgang fra kirken; egetræsmalet. På pulpituret var
fem bænke. Det blev nedtaget 1926.
Orgel (fig. 48) 1978, med 15 stemmer og en
transmission, to manualer og pedal. Bygget af
Marcussen & Søn, Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Flachfløjte 2', Sesquialtera II, Mixtur III-IV. Overværk:
Gedakt 8', Viola di gamba 8', Spidsfløjte 4', Principal 2', Cymbel II, Dulcian 8'. Subbas 16', Oktav 8' (trm.), Gedakt 8', Fagot 16'.125 I 2002 blev
Cymbel II udskiftet med en Quint 11/3'.126 2016
ombygget og udvidet til 17 stemmer, én, samt
en delvis transmission, af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby og Horsens. Disposition 2016:
Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4',
Spidsfløjte 4', Oktav 2', Mixtur III, Dulcian 8'.
Overværk: Gedakt 8', Viola di gamba 8', Tværfløjte 4' (2017), Flachfløjte 2', Sesquialtera II,
Horn 8' (2017), Tremulant. Pedal: Subbas 16',
Oktav 8' (trm.), Gedakt 8' (trm. fra Subbas), Fagot 16', Trompetbas 8' (2017). Manualomfang
C-g 3, pedalomfang C-f 1. Koblinger: HV+OV,
Fig. 46. Dørfløj, 1937-40, udført af Ingeborg Clausen, bekostet af Thyra Berg (s. 2041). Inderside. Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Door wing, 1937-40, executed
by Ingeborg Clausen, funded by Thyra Berg. Inside.
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Fig. 47. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking west.

HV+OV16', P+HV, P+OV, P+OV4'. På gulvet
i tårnrummet med østvendt facade og spillebord.
Facaden, fra 1926, af teaktræ, er genanvendt fra
kirkens første †orgel. Den blev uden vederlag
tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen; de lodrette
rammestykker har forgyldte relieffer af skiftevis
blomster og fugle, tegnet og udskåret af Ingeborg
Clausen som en illustration af den jordiske lovsang.84 Ved genanvendelsen blev den lettere omarbejdet ved Lars Mindedal.
†Orgel, 1926, med ti stemmer, to manualer og
pedal. Bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa, finansieret ved frivillige midler.127 Udvidet 1928 af
samme til 12 stemmer. Disposition 1928: Manual

I: Bordone 16', Principale 8', Dolce 8', Capricorno 4', Mixtura a 4 cori. Manual II: Fistola 8',
Quintatente 8', Principale 4', Flauto traverso 4',
Flautino 2', Sesquialtera 22/3'-2'. Pedal: Subbasso
16'. Manualomfang C-f 3, pedalomfang C-d1.
Koblinger: I4'-I, II-I, II16'-I, II4'-I, I-P, II-P. Svelle for manual II. 3 kollektiver: Piano, Forte, Tutti.
Pneumatisk aktion, bælgventilvindlader. Orglet
var sandsynligvis kirkens første; i 1912 glædede
biskop L. N. Balslev sig over den gode og kraftige
sang i kirken, skønt den ikke havde noget orgel.45
Orglet stod på gulvet i tårnrummet med østvendt
facade og spillebord mod syd.128 Facaden er genanvendt i kirkens nuværende orgel.
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Fig. 48. Orgel, 1978, med facade fra 1926, tegnet af
Ejnar Mindedal Rasmussen, og samtidige relieffer,
tegnet og udført af Ingeborg Clausen (s. 2042). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Organ, 1978, with casing from
1926, designed by Ejnar Mindedal Rasmussen, and contemporary reliefs, designed and executed by Ingeborg Clausen.

Syv salmenummertavler (fig. 49), 1928, tegnet og
skåret af Ingeborg Clausen.45 Af teaktræ, 69×42
cm, med frise af skiftevis hjulkors og rosetter
foroven og cifre til ophæng af messing. På en af
tavlerne er »Daab« og »Nadver« anført med fordybede, forgyldte versaler.
†Salmenummertavler. 1) 1804 anskaffedes to nye
tavler;129 1861 var det samlede antal otte.10 2) (Jf.
fig. 21), formentlig 1869-70, i profileret ramme
med knapper foroven samt på de små hængestykker under de lodrette sider.
To præsterækketavler, 1983, skænket af gårdejer
Anders Olsen, Sølyst.130 Af eg; præsternes navne
står med fordybede versaler. I våbenhuset. Tilsvarende tavler i Egense (s. 1943) og Lunde (s. 2202).

Fig. 49. Salmenummertavle, 1928, udført af Ingeborg
Clausen (s. 2045). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Hymn board, 1928, made by Ingeborg Clausen.

Fig. 50. Maleri, 1896. Portræt af sognepræst Jens
Sophus Brandt (s. 2045). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Painting, 1896. Portrait of Pastor Jens Sophus Brandt.

Maleri (fig. 50), 1896, portræt af sognepræst
Jens Sophus Brandt (1838-98), signeret i nederste
venstre hjørne med sort: »I. Brandt 1896«, formentlig for sønnen Jacob Frederik Brandt, maler
og ingeniørofficer.131 Olie på lærred, 106×84 cm
(lysmål 86×64 cm), indsat i profileret ramme af
teaktræ. Halvfigursportræt af præsten i trekvartprofil, stående på Ollerup Kirkes prædikestol
med højre hånd hvilende på stolens plysbetrukne
overkant og en opslået bog på læsepulten. På brystet bærer han Dannebrogordenens ridderkors.
I øverste højre hjørne læses med sorte versaler: »Ætat: LXXXV« (alder 85), og derunder ses
et skjold med afdødes initialer: »ISB«. Maleriet
hænger på sydvæggen i tårnrummet.
Belysningen, 1976,25 omfatter tre ens lysekroner
af messing, formet som tredobbelte lyskranse
med 36 dråbeformede pærer, ophængt i skibet
(jf. fig. 47), samt en enkelt krans med 18 pærer i
koret og en tilsvarende med 12 pærer i våbenhuset. Endvidere fire lampetter, ligeledes af messing,
hver med seks pærer og ophængt i koret.
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Tre (†)lysekroner (jf. fig. 21), antagelig o. 1900,
af metal, til levende lys, med 12 spinkle, s-svungne arme i den nedre krans og seks i den øvre,
henligger i kælderen under tårnet. Kronerne, der
hang i skibet, blev nedtaget 1976.
To kandelabre, 1967, udført af smedemester
Hans Rasmussen, Hudevad, og skænket af Ejnar
Mindedal til minde om hans mor. Af bronze, svarende til (†)lysekroner.45 I ligkapellet.
†Ildkar, omtalt 1576, af kobber, muligvis identisk med *røgelseskar s. 2032. Ildkar anvendtes til
at hente trækul til tænding af alterlysene, jf. DK
Ribe 1553 og 2022; jf. også Kirkeby s. 2103.
†Ligbåre, omtalt 1808.20 Båren stod i våbenhuset.
Klokke (fig. 51), 1863, omstøbt af B. S. Løw,
København, af †klokke nr. 3.77 109 cm i tværmål.
Om halsen er et bånd med versalindskrift, gentaget fra †klokke nr. 3: »Verbum Domini manet
in æternum Iens Hansen anno 1606« (Herrens
ord varer evindelig Jens Hansen år 1606); ind-

skriften indrammes af palmette- og bladborter.
På legemet er støberindskrift, ligeledes med versaler: »Anno 1863 lod baron O. D. RosenørnLehn mig omstøbe ved B. S. Løw i Kiøbenhavn«.
Klokken er ophængt i vuggebom.
†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1526 afleverede
kirken en klokke på 512 kg.132
2-3) 1576 fandtes to ‘mådelige’ klokker i tårnet;69 sandsynligvis de samme, som omtales af Jacob Madsen 1589.19
3) 1606. Om klokkens hals var indskrift: »MDCVI. Iens Hansen«,133 og derunder »Verbum
Domini manet in æternum« (Herrens ord varer
evindelig).91 1724 var knebelen faldet ned, og
klokken måtte tages ned og repareres.58 1824 var
klokken revnet;129 1844 blev den taget ned og
reparereret med lodning af urmager Engel fra
Nykøbing.22 Ved synet 1862 noteredes, at klokken, der havde været loddet og klampet, havde
så ringe lyd, at den burde omstøbes, hvilket skete
det følgende år (jf. klokke nr. 1).10

Fig. 51. Klokke, 1863, støbt af B. S. Løw, København (s.
2046). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Bell, 1863, cast
by B. S. Løw, Copenhagen.
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GRAVMINDER
Oversigt. I våbenhuset findes to store figursten over ejere
af Nielstrup, begge fra tiden o. 1560-61 og oprindeligt
anbragt hævet over gulvet i koret, samt tre små gravsten
over børn, lagt i midten af 1600-tallet (jf. fig. 16). Nielstrup havde en †muret begravelse under koret, og 1698
indrettede sognepræsten desuden en gravkrypt under
tårnet. Begge krypter blev tømt for indhold 1869-70.

†Epitafier. 1) O. 1698, over Lauritz (Laurits) Jacobsen Achthonius (Achthon) (sognepræst, †8. febr.
1709) og hustru Maren Andersdatter (Arreboe)
(†18. nov. 1705).
Epitafiet, antagelig en indskrifttavle af træ, havde indskrift med forgyldte bogstaver,134 der blev
afskrevet af sognepræst Thomas Bredsdorff 1755:
»Anno 1698 hafver hæderlig og Vellærde Mand hr.
Lauritz Jacobsen Achthonius og hans Kiære Hustrue hæderlig og Gudelskende Matrone Maren
Anders datter ladet den Begravelse under Taarnet
bekoste til Deris Legemers Hvilested, hvor imod
de hafver givet til Guds ære et Kalck og Disck af
Sølv, forgyldt med deres Nafne paa Skrevne (†altersæt nr. 2)«.91 I senere afskrifter citeres endnu en
linje: »Forbandet være Den af Gud som deres Ben
deraf udrydder«.135 Over og under indskriften var
skriftsteder, foroven: »Herren Skal frie Dig i Sex
angester, og i den Syvende skal intet Ont røre dig
Job. 5. 19«, forneden: » Min Siæl Vær nu tilfreds
igien, thi Gud giør vel imod dig. Psal. 116,7«.
Oprindelig hang epitafiet på nordvæggen lige
over for prædikestolen;91 1858 hang det i tårnet.136
Antagelig nedtaget ved restaureringen 1869-70.
2)(?) O. 1534/1560, over ridder Johan Bjørn
og hustru Gertrud Parsberg (jf. gravsten nr. 1).
Ifølge præsteindberetningen 1755 skulle der have
været et epitafium over ægteparret i kirken, men
det fandtes ikke længere.Ved siden af alteret stod
nogle tavler, hvorpå der var malet ‘nogle sprog
af Bibelen, som handler om Kristi død, opstandelse og himmelfart etc.’, og som præsten mente
kunne have været et epitafium, men ‘ingen navne
eller årstal findes derpå’.91
Gravsten. 1) (Fig. 52), efter 1560,137 over iohan
(Johan) biørnsen (Bjørnsen)(Bjørn), ridder til
Nielstrup, †1534 på Østrup, og hustru gertrud
pasperres (Parsberg), †1560 på Nielstrup.
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Figursten af lys grå kalksten, 253×153 cm. Indskrift med fordybet fraktur på hammerformet
skriftfelt i stenens fodfelt, flankeret af ophængte
bladornamenter. Ægteparret står let vendt mod
hinanden under en arkade, hvis bueslag bæres
af kannelerede pilastre med entasis og akantusbladskeder. Baserne er prydet med en firebladet
roset i et udsparet felt mellem tovsnoninger; kapitælerne har tandsnit. På søjlepostamenterne
er våbenskjolde, tv. for Bjørn, th. for Parsberg. I
sviklerne ses springende løver, stående på kugler
og med forbenene støttet på bueslaget; halen er
ført mellem benene og op over ryggen. Johan
Bjørn er vist stående foran arkaden, tung og bred
i fuld rustning med højre arm foran livet; venstre
hånd hviler på sværdfæstet, mens armen er skjult
bag kroppen. Gertrud Parsberg, tilbagetrukket
og markant mindre end ægtemanden, er vist
som enke med langt hovedlin. Hun bærer lang
overkjole med pufærmer over en underklædning
med tætsiddende, lange ærmer. Armene er lagt
over hinanden foran livet, og i højre hånd holder hun en rosenkrans; et sent, men ikke enestående eksempel på en afbildning af denne katolske rekvisit, jf. gravstenen over Inger Valkendorf
(†1555) i Svendborg Vor Frue Kirke (s. 220).
Chr. Axel Jensen betegner stenen som ‘helt
østdansk’ af type; mandsfigurens overdrevne størrelse i forhold til kvindefiguren peger mod den
såkaldte ‘landskabsgruppe’ og frakturindskriften
mod Hans Malers værksted i Roskilde, mens de
springende løver minder om en sten i Helsingborg fra 1570; han konkluderer dog, at der må
være tale om et isoleret, lokalt arbejde.138
Stenen, der af biskop Jacob Madsen blev betegnet som ‘skøn’, lå oprindeligt i koret lige foran
alteret sammen med nr. 2 (nordligst), hævet over
gulvet i hele sin tykkelse.139 Ved hovedreparationen 1816-17 blev den dækket af mursten, så kun
personernes hoveder var synlige.136 Ved restaureringen 1869-70 blev den indmuret i tårnets vestvæg;10 192645 blev den opsat mod våbenhusets
østvæg på en sokkel af rødlig granit med sortmalet forside.
2) (Fig. 53), o. 1561, over Ifver (Iver) Lvnge
(Lunge), Ofve (Ove) Lvngis (Lunges) til Tirsbæks
søn, †Vor Frue aften, 24. marts 1587, på sin gård
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Fig. 52. Gravsten nr. 1, efter 1560, over ridder Johan Bjørn (†1534) og Gertrud Parsberg
(†1560) (s. 2047). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 1, after 1560, of the knight
Johan Bjørn (†1534) and Gertrud Parsberg (†1560).
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Fig. 53. Gravsten nr. 2, o. 1561, over Iver Lunge (†1587) og Maren Bjørn (†1561)
(s.2047). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 2, c. 1561, of Iver Lunge
(†1587) and Maren Bjørn (†1561).
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Tirsbæk (Vejle Amt), begravet 5. maj 1587, og hustru Marren (Maren) Biørns daater (Bjørnsdatter)
(Bjørn), datter af Iohan (Johan) Biørn (Bjørn) til
Nielstrup (jf. nr. 1), †mandagen før Kristi Himmelfartsdag, 12. maj 1561, på Tirsbæk, begravet
Hellig Trefoldighedssøndag (1. juni) 1561. Hele
indskriften må være tilføjet efter 1587.140
Figursten af lys grå kalksten, 247×136 cm. Antagelig senere indskrift med smukt formede, til
dels sammenskrevne reliefversaler i profilindrammet skriftfelt nederst på stenen. Langs stenens
lodrette sider er 2×8 anevåbener. Ægteparret,
med spinkle, langstrakte skikkelser, står vendt mod
hinanden under en kurvehanksbue. Iver Lunge,
med langt tvedelt skæg og fjerprydet baret, der
rager op foran bueslaget, er klædt i harnisk, prydet med fordybet akantusornamentik. Han hol-

Fig. 55. Gravsten nr. 3, o. 1632, over Thomas Christensen (†1632) (s. 2051). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Tombstone no. 3, c. 1632, of Thomas Christensen (†1632).

Fig. 54. Drengebarn med skriftbånd. Detalje af gravsten nr. 2, o. 1561 (s. 2050). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Boy with scroll. Detail of tombstone no. 2, c. 1561.

der højre hånd foran livet og griber med venstre
om fæstet på sit sværd. Maren Bjørn, fremstillet
langt mindre end ægtemanden, bærer konehue,
lang, vid brokadekjole med folderige pufærmer
og underdel med stramme ærmer. Armene er
krydset foran livet, og om halsen ligger en svær
kæde. Under hendes fødder er placeret ægtemandens opslåede hjelm, og ved hendes venstre side
står et lille, nøgent drengebarn med et skriftbånd
hvorpå indskrift med fordybede versaler: »Iehan
Lvnge«, for parrets afdøde søn, Johan Lunge (fig.
54). Baggrunden er indtil hoftehøjde udfyldt af
blomsterstande.
Stenen udgør hovedværket i den af Chr. Axel
Jensen betegnede ‘landskabsgruppe’, kendetegnet
ved mandsfigurens overdrevne længde i forhold
til kvindefiguren og baggrundens fyld af blomster- eller landskabsmotiver. Borehullerne i hjel-
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mens visir samt folderne i Maren Bjørns kjole
svarer til en sten i Risekatslöse i Skåne over Johan
Urne (†1560) med hustru og datter.141
Stenen, der af biskop Jacob Madsen blev betegnet som ‘skøn’, lå oprindeligt hævet over gulvet
i koret lige foran alteret sammen med nr. 1 (sydligst).139 1816-17 blev den dækket af mursten, så
kun kvindefigurens hoved var synligt.136 Ved restaureringen 1869-70 blev den indmuret i tårnets
nordvæg.10 Siden 192645 opsat mod våbenhusets
vestvæg på en sokkel af rødgrå granit.
3) (Fig. 55), o. 1632, over et barn,Thomas Christensøn (Christensen), †26. sept. 1632 på Nielstrup.
Grå kalksten, 74×48 cm, med indskrift med
reliefversaler i forsænkede bånd på prikhugget
bund. Foroven samt langs de lodrette sider er
volutornamentik, afbrudt af hjørnemedaljoner

Fig. 57. Gravsten nr. 5, o. 1663, over Morten Hansen
(†1663) (s. 2052). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Tombstone no. 5, c. 1663, of Morten Hansen (†1663).

Fig. 56. Gravsten nr. 4, o. 1649, over Peter Andreasen (†1649) (s. 2051). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Tombstone no. 4, c. 1649, of Peter Andreasen (†1649).

med englehoveder. Under indskriften ses et næsten udslidt skjold med Jesusmonogram »IHS«. O.
1858 lå stenen som den midterste foran opgangen
til koret sammen med nr. 4 og 5.45 Formentlig
1869-70 blev den indmuret i våbenhusets nordvæg, øst for døren.
4) (Fig. 56), o. 1649, over Petrvs Andreiæ (Peter Andreasen), *1635, †24. marts 1649. Indskriften afsluttes med forældrenes navne: »And(reas)
Pet(ersen) Elis(abeth) And(ersdatter)«; sandsynligvis sognepræst Anders Pedersen Arrebo (præst
1628-57) og hustru.
Grå kalksten, 84×54 cm, med latinsk indskrift
med reliefversaler i forsænkede bånd. I hjørnerne
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er medaljoner med evangelisternes symbolvæsener, der holder skriftbånd med deres navne i fordybede versaler, foroven Mattæus (»Mat«) (tv.) og
Markus (»Mar«), forneden Lukas (»Lvc«) (tv.) og
Johannes (»Ioh«). Langs de lodrette sider er blomsterstande. O. 1858 lå stenen som den nordligste
foran opgangen til koret sammen med nr. 3 og
5.45 Vel 1869-70 indmuret i våbenhusets nordvæg, vest for døren.
5) (Fig. 57), o. 1663, over Maarten (Morten)
Hansen, †7. marts 1663. Af indskriften fremgår,
at Hans Persen og hustru Karen Maartens datter
(Mortensdatter) har lagt »beggie disse sten ower
deris s(alige) sønner«, men kun Morten nævnes,
og kun én sten er bevaret. Indskriften afsluttes af
ønsket: »Gud give dem en glædelig opstandelse«.
Rød kalksten, 50×27 cm, indskrift med fordybede versaler. Over indskriften er et fordybet
Jesumonogram (»IHS«). O. 1858 lå stenen foran
opgangen til koret sammen med nr. 3 og 4 som
den sydligste.45 Formentlig 1869-70 indmuret i
våbenhusets sydvæg, øst for døren.
†Gravsten, formentlig lagt o. 1663 over en søn
af Hans Persen og hustru Karen Mortensdatter
(jf. gravsten nr. 5).
†Eftermiddelalderlige begravelser. 1) Nielstrups begravelse. En muret, hvælvet krypt under koret, antagelig indrettet i 1500-tallets første del.91 1755 rummede krypten ‘en del’ kister, heraf flere barnekister,
men de fleste var forrådnede og uden indskrift;91
1768 fremgår, at knoglerne var samlet i en †benkiste.47 1816-17 blev begravelsen tilkastet og tilmuret.45 1869-70 blev krypten repareret og hvidtet,
mens ligene blev nedgravet under korgulvet.142
Begravede: Ridder Johan Bjørn, †1534 (jf. gravsten nr. 1);
hans hustru Gertrud Parsberg, †1560 (jf. gravsten nr. 1);
Maren Bjørn, Iver Lunges hustru, †12. maj 1561, begr. 1.
juni 1561 (jf. gravsten nr. 2); Iver Lunge, †24. marts 1587,
begr. 5. maj 1587143 (jf. gravsten nr. 2); Else Krabbe, Eiler
Høegs hustru, †26. nov. 1655, begr. 18. dec. s.å. 144 (jf.
†kisteplade nr. 1); et barn af kaptajn Vierechen, †1685,
nedsat i begravelsen med jomfru Anne Katrine Nielsdatters tilladelse;91 Anne Katrine Nielsdatter, †1713 (jf.
†kisteplade nr. 2); Ide Sophie von Hobe, eneste datter
af Jørgen Ernst von Hobe og hans anden hustru Edel
Margrethe Brockenhuus von Løwenhielm, †1728;145 en
datter af afdøde oberstløjtnant Mathias Leth på Sanderumgård, †1739 på Nielstrup;91 Jørgen Ernst von Hobe,
†1749 i sit 83. år.145

†Kisteplader. 1) 1655, over Else Krabbe, * på »Øs
Kloster« (Övedskloster) i Skåne, datter af Tage
Krabbe til Jordberga og Sophie Friis af Krastrup,
g.m. Eiler Høg (Høeg) til Dallund, †26. nov.
1655 på Nielstrup, »udi hendes alders 47 aar 10
Januarii«.146
1755 lå pladen løs i begravelsen, så det ikke
kunne afgøres, hvilken kiste den hørte til.91
2) 1713, over Anna Catharina Nissen (Anne Katrine Nielsdatter), *22. febr. 1655 på Nielstrup,
datter af afdøde borgmester i Svendborg Niels

Fig. 58. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1868, over
møller Johan Frederik Andersen (†1868) og Christine
Andersen (†1903) (s. 2053). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Churchyard monument no. 1, c. 1868, to the miller
Johan Frederik Andersen (†1868) and Christine Andersen
(†1903).
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Lauridtzen (Lauridsen) og Catharina Nissen
(Katrine Nielsen), ejere af Nielstrup, g.m. Jørgen
Ernst von Hoben (Hobe) til Nielstrup i 16 år
fire uger og seks dage uden livsarvinger, †29. juni
1713 på Nielstrup »i sit alders 59 aar«. Efter personalia var et opbyggeligt vers:
»Den Salige afdøde indføres saa88 talende:
Stat Jordklimp! See mit Støv, tænck du til Støv og bliver
Jord, Jordisk er, dog Gud den Samme Jord opliver
Som Hand afsiælet har, det være maa din fryd
Og min nu ævig er ved Guds basune lyd
Mit Legems Liv er vel frembragt, min Siæl til ære
Hos Gud indhiemlet blef, hvad Kand i verden være
Mig meer bekymre Skal, Synd, Siugdom eller Sorg
Derfra til Salighed, ieg Kom i Himmelborg.«147

2) Ditlev von Buchwalds begravelse. I koret syd for
alteret. Hans kårde var ophængt over gravstedet
(†gravudstyr).91
Begravede: Ditlev von Buchwald, †6. okt. 1735, 68 år
gammel, på Bejerholm.148

3) Sognepræst Laurits Jacobsen Achthons begravelse.
Indrettet 1698, jf. †epitafium nr. 1, som en muret krypt med kalkmalet udsmykning under den
sydlige del af tårnet (jf. s. 2014 og 2021). Krypten rummede angiveligt to store og tre små kister,
som ved restaureringen 1869-70 blev gravet ned
under dens gulv.46
Begravede: Sognepræst Laurits Jacobsen Achthons
hustru, Maren Andersdatter Arreboe, †18. nov. 1705,
knap 68 år gammel (jf. †epitafium nr. 1);91 Anders
Henriksen Lund ‘i præstegården’, et år og ni uger
gammel, †11. okt. 1705,149 på kisten sås bogstaverne:
»A. H. S. L.« og årstallet »1705«;91 sognepræst Laurits
Jacobsen Achthon †8. febr. 1709 ‘i sit alders 68 år’;91
personel kapellan Niels Pedersen Næraae †29. juni
1753 ‘i sit alders 31 år, næppe en måned førend sognepræsten’ (jf. ndf.).150

†Jordfæstebegravelse. Sognepræst og provst Vitus
Bering, 70 år gammel, †24. juli 1753, efter eget
ønske begravet under skriftestolen ved alterets
nordside.91
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 58), o. 1868, over
Johan Frederik Andersen, møller, *29. febr. 1816
i Urte Mølle, †8. april 1868 smst., og hustru
Christine Andersen, *1. april 1824 i Ollerup, †17.
dec. 1903 på Lehnshøj.

Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 59. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1911, over
Agnete Balslev Clausen (†1911) (s. 2053). Foto Rikke
Ilsted Kristiansen 2018. – Churchyard monument no. 3, c.
1911, to Agnete Balslev Clausen (†1911).

Stele af grå kunststen på tilsvarende, hulkelprofileret sokkel med ornamenter af hvidt marmor (tavle, kors) og biskuit (medaljon), 123×49
cm. Indskrift med fordybede versaler, udfyldt
med sort. I forsiden er en indfældet tavle med
indskrift og derover en medaljon med motiv af
Thorvaldsens Dagen. Monumentet krones af et
kløverbladskors, nedfældet i en bladkrans. På kirkegårdens sydvestlige del.
2) O. 1897, over Anton Nielsen, forfatter (stifter
af højskolen i Ollerup, †6. marts 1897).
Himmelport af rødlig granit, 51×40 cm, med
indskrift med fordybede versaler og antikva, udfyldt med sort. Nord for kirken.
3) (Fig. 59), o. 1911, over Agnete Balslev Clausen, *16. sept. 1910, †3. jan. 1911 i Ollerup præstegård.
Kors af egetræ, 57×41 cm, sandsynligvis udført
af billedhugger Ingeborg Clausen, afdødes mor.
Indskrift med reliefversaler. På fælles gravsted
nordvest for kirken med nr. 4.
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4) (Fig. 60), o. 1937, over Viggo (Peter Balslev)
Clausen, sognepræst 1905-37, amtsprovst, *27. maj
1871, †31. juli 1937 og hustru Ingeborg Clausen,
*15. jan. 1882, †15. marts 1956 (jf. s. 2024).
Monument i form af en tavle af eg, 68×78
cm, indsat i en portal af rødgrå granit, hvilende
på en lav mur af tilsvarende materiale, samlet mål
107×290 cm. Tavlen har indskrift med fordybede
versaler, udfyldt med gulbrun farve; over personalia læses den aronitiske velsignelse (4 Mos. 6,2426), nederst citeres Paulus (1 Kor. 13,13). På portalens overligger er et fordybet kors. Nordvest for
kirken.
5) (Fig. 61), o. 1950, over Niels Bukh, forstander, Gymnastikhøjskolen Ollerup, *15. juni 1880,
†7. juli 1950. Liggesten af grå granit, 136×93 cm,
med hulkelprofileret kant og indskrift med reliefversaler. På kirkegårdens nordvestlige del.
6) O. 1975, over Ejnar Mindedal (arkitekt),151
*1892, †1975, og Margrethe Mindedal, *1898,
†1978.
Natursten af grå granit, 70×100 cm, indskrift
med fordybede versaler, udfyldt med sort. Nord
for kirken.

Fig. 61. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1950, forstander
for Gymnastikhøjskolen i Ollerup Niels Bukh (†1950)
(s. 2054). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard
monument no. 5, c. 1950, to the principal of the Gymnastics
High School in Ollerup, Niels Bukh (†1950).

Fig. 60. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1937, over sognepræst og amtsprovst Viggo
Clausen (†1937) og hustru Ingeborg Clausen (†1956) (s. 2054). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard monument no. 4, c. 1937, to parson and rural dean Viggo Clausen
(†1937) and his wife Ingeborg Clausen (†1956).
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Ollerup Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i Svendborg Amt i
almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933- , er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen på det pågældende amt; referencer
inden for Svendborg Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet, København (RAK). Reviderede
Regnskaber, Kirkeregnskaber: Regnskaber Fyn 16621837. 3. Nyborg Provsti. Gudme, Sunds, Ærø og Als
Herreder 1662-74 (RAK. Rev. rgsk. Rgsk. Fyn). Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor:
2244-191. Dokumenter ang. salg af Hvidkilde og det
halve af Lindskov til Johan Lehn 1725 (Rtk. 2244-191.
Dok. ang. salg af Hvidkilde). Hofretten: Ordinære boer,
konceptskifter 1684-1771. 27. Valdemar Kristoffer
Gabel 1725 (Hofretten. Ordinære boer. 27. Gabel).
Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv: Indberetninger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786.
– Synsforretninger over kirker med uddrag af regnskab 1631-35. – Synsforretninger over kirker 171835 (Bispeark. Syn over kirker). – Indberetninger om
kirker og kirkegårde 1812-43 (Bispeark. Indb. om
kirker og kirkegårde). – Sunds Herreds breve 15411805, 1805-1968 (Bispeark. Sunds Hrds. breve). –
Sunds og Sallinge herreder 1853-67 (Bispeark. Sunds
og Sallinge hrdr.). Sunds Herreds provstiarkiv: Register
over kirkernes indkomster 1576 (Provstiark. Reg. over
kirkernes indk.). – Kirkeregnskaber 1645-75. – Justitsprotokol m.m. 1690-1824 (heri kirkesyn 1760-1824)
(Provstiark. Justitsprot. m.m.). – Breve fra biskop, amtmand, stiftsøvrighed og forskellige 1727-1812 (Provstiark. Breve fra biskop, amtmand m.fl.). – Forskelligt
1851-75 (Provstiark. Forsk.). – Synsprotokol for kirker
1935-81 (Provstiark. Synsprot.). Svendborg Amtsprovsti:
Synsprotokol for Sunds og Sallinge herreder 1824-39
(Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.). – Breve fra kollegier,
ministerier, stiftsøvrighed, biskop og amtmand 183751. Ollerup Sogn: Kirkeprotokol 1861-1978 (Sogneark.
Kirkeprot.). – Embedsbog 1811-38. – Embedsbog
1858-1970 (Sogneark. Embedsbog). – Diverse sager
1589-1960 (Sogneark. Div. sager). Ollerup menighedsråd: Materiale vedr. træskærerarbejde i Ollerup Kirke
1948 (Menighedsrådsark. Træskærerarb.). Lehn Godsarkiv: Sager vedr. baroniet Lehns kirker 1792-1921 (Lehn
Godsark. Sager vedr. kirker). – Byggesager 1861-1922
(Lehn Godsark. Byggesager). Fyn i almindelighed. Topografica: 3. Indberetninger til Jessen, Thurah og Danske
Atlas 1743-71 (Fyn i alm. 3. Indb. 1743-71). – 4. Samlinger vedrørende Fyens Historie og Topografi. Fortegnelse over Fyns stift 1610 ff. (Fyn i alm. 4. Saml.
Vedr. Fyns Hist.). – 6. Udskrift af de af stiftets præster
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i henhold til stiftsøvrighedens befaling af 22. okt. 1706
indgivne beretninger om kirkerne og disses antikviteter (Fyn i alm. 6. Indb. 1706). – 15. Fyn O. Ollerup.
Diverse optegnelser vedr. Ollerup og Kirkeby sogne
1707-1926 (Fyn i alm. 15. Ollerup. Div. optegn.). – 17a.
Fyn St-U. Sunds Herred. Sognepræsters efterretninger
om de forskellige sogne 1760-1800 (Fyn i alm. 17a.
Sunds Hrd. Sognepræsters efterretn.).
Det Kongelige Bibliotek (KB). Gamle kongelige Samling. 2351. 4º. Udskrift af Præsteskabets i Fyens Stift
Antegnelser om Kirkerne i Fyen og underliggende
der i Stiftet, for det meeste samlede og indgivne til
Stiftets Øvrighed 1706-1707, med nogle faae Tegninger af Gravsteder og Vaabener (GKS 2351. 4º. Indb.
1706-07). Kallske samling. 377. 4º. Kopi af beskrivelse
over kirkerne og herregårdene i Fyn og i Langeland, af
sognepræsterne til Thuras brug forfattet 1755 (Kallske
saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755).
Nationalmuseet (NM). Håndskriftsamlingen: C. T.
Engelstoft, Kirkene i Fyns Stift (med register af Olaf
Olsen) (NM. Engelstoft). Indberetninger: J. S. Brandt 1890
(gravminder). – Chr. Axel Jensen 1922 (gravminder). –
Ejnar Mindedal Rasmussen 1926 (gravkrypt). – Poul
Nørlund 1926 (gravkrypt). – Jens Johansen uden dato
(o. 1995) (inventar).
Rønnow Arkitekter A/S. Det Kgl. Bygningsinspektorats
arkiv: Ollerup Kirke.
Tegninger og opmålinger. K. Bækhøj 1950
(opmåling af kirkegården). – L. Mindedal 1982 (plan,
tværsnit og opstalter af kapellet). – L. Mindedal 1991
(plan, længde- og tværsnit af kirken).
Litteratur. Hans Nørgaard, Ollerup og Kirkeby
kirker – en beretning om 2 sydfynske kirker og deres præster
gennem tiderne, 1973. – Ingeborg Alslev, Ollerup Kirke
1504-2004, 2004 (Alslev 2004).

Fig. 62. Kirken gengivet i biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. I RAO. – The church as shown in
Bishop Jacob Madsen’s book of visitations, 1588-1604.

129*

2056

SUNDS HERRED

Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen,
kirkens omgivelser og bygning ved Pia Katrine Lindholt, glas- og kalkmalerier, inventar og gravminder ved
Rikke Ilsted Kristiansen, heraf dog orgler ved Kristian
Lumholdt. Arkivalielæsning ved Marie Louise Blyme,
Rasmus Christensen, Bjørn Westerbeek Dahl, Kathrine
Faust Larsen, Lukas Svane Nielsen og Andreas Broby
Åberg-Jensen m.fl. Oversættelse til engelsk ved James
Manley. Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen
afsluttet oktober 2018.
1

Repertorium diplomaticum regni danici mediævalis. Fortegnelse over Danmark Breve fra Middelalderen, Selskabet for
Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (udg.), 1, III,
Kbh. 1906, 740 (5. april 1448).
2
Repertorium diplomaticum (note 1), 2,V, Kbh. 1933, 587
(24. febr. eller 20. sept. 1504).
3
RAO. Fyn i alm. 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters
efterretn.; Sogneark. Embedsbog; Lehn Godsark. Sager
vedr. kirker.
4
KB. GKS 2351. 4º. Indb. 1706-07; Erich Pontoppidan og Hans de Hofman, Den danske Atlas VI, Kbh.
1774, 714.
5
Danske Magazin IV, 2, 1873, 51.
6
Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold

Fig. 63. Nygotisk kapel fra 1905 på kirkegården (s.
2007). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Neo-Gothic
chapel from 1905 in the churchyard.

1551-1660, Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1885-2005 (30.
april 1610).
7
Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet jordegods i
Danmark, fra Reformationen til Nutiden, 1535-1765 II,
Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1908, 633 f. Von Gabel fik
samtidig patronatsret til kirkerne i Øster Skerninge (s.
1963) samt på Strynø og Drejø, i Kullerup (Vindinge
Hrd.) og i Hundstrup, på Avernakø og Lyø (Sallinge
Hrd.) samt flere kirker på Sjælland.
8
Kronens Skøder (note 7), IV, Kbh. 1950, 611. Det solgte
omfattede patronatsret til kirkerne i Egense (s. 1905),
Sørup (s. 451), Ollerup, Øster Skerninge (s. 1963), på
Drejø og Strynø, samt i Hundstrup og på Avernakø.
9
Kronens Skøder (note 7), IV, Kbh. 1950, 612 f.
10
RAO. Sogneark. Kirkeprot.
11
»Register paa Præsternes Underholdning i Nyborg
Len 1554«, Fra Fyens Fortid. Samlinger og Studier, G.Wad
(udg.), 1, 1916, 132 f.
12
Kancelliets Brevbøger (note 6) (20. nov. 1637); jf. også
Kirkehistoriske Samlinger III, 6, 1887-89, 360, og IV, 3,
1893-95, 164 ff. og 638 f.
13
RAO. Bispearkivet. Synsforretninger over kirker med
uddrag af regnskab 1631-35.
14
Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-1660, Odense 1973, 232 og 509.
15
KB. GKS 2351. 4º. Indb. 1706-07; RAO. Fyn i alm.
6. Indb. 1706-07.
16
J. M. Thiele, Danmarks Folkesagn, I, Kbh. 1843, 274
f.; jf. også Danske Atlas (note 4), III, Kbh. 1767, 576
f.; Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen
af 1807. Bornholm, Lolland-Falster og Fyn, Christian
Adamsen og Vivi Jensen (red.), Højbjerg 1997, 274 ff.
17
Erindringer fra Ollerup, Anelise Bro m.fl. (red.), 2003,
14.
18
Jf. de ældre matrikelkort; RAO. Sogneark. Kirkeprot.
19
Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, Jens Rasmussen og Anne Riising (udg.), Odense 1995, 212.
20
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.
21
RAO. Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
22
RAO. Lehn Godsark. Sager vedr. kirker.
23
RAO. Provstiark. Synsprot.; Korrespondance i NM.
24
Erindringer fra Ollerup (note 17), 284.
25
RAO. Provstiark. Synsprot.
26
Jacob Madsens visitatsbog (note 19), 212; Mikael
Manøe Bjerregaard, »Middelalderlige kirkelader i
Danmark«, Kuml 2003, 247-85.
27
RAO. Sogneark. Kirkeprot.; Korrespondance i NM.
28
Korrespondance i NM.
29
RAO. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde; Tony
Buchardt, »Ollerup Kirkegård«, Den frie Lærerskole 1966,
20.
30
RAO. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde.
31
Der er muligvis en utydelig lodfuge knap 1 m øst for
vinduet i langhusets andet fag, hvor skibets østhjørne
kan have været. Skibets østhjørner kan også være bag
ved de senere opførte stræbepiller (s. 2015).
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men han må dermed mene fire på hver side af gavltrekanten, hvorved der har været ni i alt. NM. Engelstoft.
40
Hvælvpillernes konstruktion kendes fra mange
kirker på Fyn, både nærliggende som Kirkeby (s. 2073)
og Tved (s. 1839) og fjernere beliggende Nørre Lyndelse (DK Odense 3931) og Birkende (DK Odense
4380).
41
Teknikken kan kun ses på tårnhvælvet, da de øvrige
er pudset på oversiden.
42
Vinduerne beskrives 1861 som ‘firkantede trævinduer’, hvilket formentlig er firkantede trærammer
indsat i ældre vinduesåbninger med fladbuede stik.
Ligeledes nævnes, at kirken har haft fem vinduer mod
syd og et mod nord. De søndre var formentlig fordelt
med tre i langhuset, et i våbenhuset (s. 2014) og et i
tårnet. RAO. Sogneark. Kirkeprot.; NM. Engelstoft.
43
1859 ønskedes et vindue indsat i †våbenhuset, så
vinduet, der er nævnt 1861, kan være nyt; RAO. Lehn
Godsark. Sager vedr. kirker.
44
NM. Indb. ved Poul Nørlund og Ejnar Mindedal
Rasmussen 1926.
45
RAO. Sogneark. Embedsbog.
46
NM. Indb. ved Ejnar Mindedal Rasmussen 1926.

Fig. 64. Tilmuret romansk vindue i skibets sydmur
(s. 2010). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Bricked up
Romanesque window in south wall of nave.

32

Vinduet har formentlig også været blændet før
restaureringen, muligvis kun i lysningen, hvorfor det
blev tilmuret i facaden 1869-70.
33
NM. Engelstoft.
34
Stræbepillerne nævnes 1724, men er formentlig
ældre. RAK. Rtk. 2244-191. Dok. ang. salg af Hvidkilde.
35
RAO. Lehn Godsark. Byggesager.
36
I Egense og Øster Skerninge var der ingen triumfmur efter den senmiddelalderlige udvidelse til langhuskirke (s. 1911 og 1967).
37
I bagmuren mod vest kan erkendes teglsten i omtrent
munkestensformat lagt i krydsskifte.
38
Det er ikke muligt at se, om trappehusets murværk
udvendig er i forbandt med den øverste, teglbyggede
del af tårnet. Da overdøren er kraftigt ombygget 186970 (s. 2016), og bagmurene er stærkt overpudset, kan
der heller ikke i det indre erkendes en sammenhæng.
39
Engelstoft beskrev, at tårnet havde fire kamtakker,

Fig. 65. Støttekonsol til klokkestokværkets gulv (s.
2017). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Support bracket
for belfry floor.
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RAO. Fyn i alm. 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters
efterretn.
48
RAO. Bispeark. Sunds Hrds. Breve; Lehn Godsark.
Sager vedr. kirker.
49
Kirkens restaurering 1869-70 er udførligt beskrevet
i RAO. Sogneark. Kirkeprot.
50
Samme arkitekt restaurerede også Vor Frue Kirke i
Svendborg (s. 308-10) og Øster Skerninge Kirke (s.
1972).
51
I gesimsen er også benyttet gule teglsten i normalformat, som kan være fra en senere reparation.
52
I Øster Skerninge Kirke er bagmurene ligeledes
blevet rettet op 1866 (s. 1972). Der er skalmuringen
meget tydelig, da skjoldbuernes dybde varierer meget
fra gulv til loft. I Ollerup er denne dybdeforskel meget
lille. Hvælvenes bemaling omtales af J. P. Trap, Kongeriget Danmark, 3. udg., III, H. Weitemeyer (udg.), Kbh.
1899, 635.
53
Trap nævner, at tårnet skulle være istandsat 189192 af Otto Rosenørn Lehn, men det har ikke kunnet
bekræftes; J. P. Trap, Danmark, 5. udg., V,2, Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft (red.), Kbh.
1957, 682.
54
Gulvene er lagt i samme mønster som i Sørup (s.
457), Egense (s. 1919) og Øster Skerninge (s. 1974).

55

Teglstensgulvet i koret både foran og bag ved alterskranken er af nyere teglsten end i skibet. 1869-70
skulle gulvet foran alterskranken dog være lagt i samme
mønster. 1925 nævnes kun, at gulvet inden for knæfaldet blev lagt med gule teglsten. Dog er det mest sandsynligt, at hele det nuværende mønstrede gulv i koret
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Fig. 66-67. Mørtelrelieffer på hvælvenes oversider (s. 2017). 66. Bladranke. 67. Ansigt. Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Mortar reliefs on the upper surfaces of the vaults. 66. Foliage. 67. Face.
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OLLERUP CHURCH

The church lies at the western end of the village on the north side of the lake Ollerup Sø.
With the establishment of the Ollerup Folk High
School the village expanded in the course of the
1900s towards the east, so the church now has a
less central placing in the town.
Building. The church consists of a Romanesque
nave to which there probably belonged a narrower †chancel towards the east. The walls are in
fieldstone with no visible footing. Like other Romanesque churches it probably had two †doors
in the western end of the nave; both have disappeared, however, in later refurbishings. A single
round-arched window is preserved on the south
side (fig. 69), and a similar one to the north is
known from old reports.
In the Late Middle Ages a nave-chancel was
built towards the east; it was built of the same
materials as the Romanesque building (fig. 1).
Whether the church was given new windows during the rebuilding as a nave church is unknown.
Two †buttresses may have been built on the
north side of the church in the same process.The
new eastern †pediment had a recess decoration
and was without crenellation.
The church may have been expanded with a
western extension over which the tower was later built, and several construction elements suggest an erection in two stages. There is a distinct
difference between the use of fieldstone in the
bottom part of the masonry and brick in the upper facades of the tower (cf. fig. 11).The walls are
of the same thickness as those of the Romanesque nave.
The tower was built in medieval large brick in
monk bond, while the facades towards the east,
south and west with basket-handle belfry lights
were wholly or partly rebuilt in a restoration of
1869-70 (cf. below). A masonry stairwell on the
south side of the tower gives access to the upper
storey (cf. fig. 18).

After the expansions to the east and west a total
of five bays of octuple rib vaults were set up in
the nave and the tower (fig. 14). They stand on
the characteristic Funen-style chamfered vault
pillars with diagonal cordons.
A presumably Late Medieval †porch was added
to the south. This was demolished in 1869-70,
but was probably built in medieval large brick.
In 1698 a vaulted burial crypt was installed beneath the tower, and in 1926 was rebuilt and used
as the church’s heating unit.
In 1869-70 the church was thoroughly restored in the neo-Gothic style, and a new porch
(fig. 17) replaced the older one. The facades and
back walls were dressed with cement, and seven
buttresses were built (fig. 1). New, large pointedarched windows were installed in the nave. In
1976-77 the church was also restored, and the
hard neo-Gothic look was softened by removing
the cement dressing.
Furnishings. Oldest among the furnishings is the
Romanesque font (fig. 35). A *censer from the
1200s, signed by Jakob Rød (figs. 32 and 68), is
now in the National Museum. The baptismal
dish (fig. 34) is a Nuremberg work from the
1500s, donated by Iver Lunge and Karen Bryske,
while the altar candlesticks (fig. 31) can probably
be dated to c. 1550-75. The pulpit (figs. 38-41
and 69) from c. 1606 was earlier decorated with
the coats of arms of Ditlev von Qualen and his
two wives, Rigborg Valkendorf and Sofie Lunge,
and was probably donated by them. The wafer
box (fig. 29) was made in 1705 by Claus Hansen
Haugaard, Svendborg, and donated by Jørgen
Ernst von Hobe and Anne Katrine Nielsdatter
of Nielstrup. The poor box (fig. 44) was probably
acquired in the same century.
A painting of The Last Supper (fig. 26) was
painted in 1817 by N. P. Fogh, and a painting of
The Crucifixion (fig. 27) may be the work of
the same painter ((†)altar paintings nos. 1-2). A
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representation of The Annunciation (fig. 25) was
painted by Lucie Ingemann in 1836 and from
1839 served as an (†)altarpiece. A chasuble of red
velvet (fig. 33) is from 1839, two money boxes
(fig. 70) are from c. 1857 and the baptismal jug
(fig. 37) is from 1862. The bell (fig. 51) was cast
in 1863 by B.S. Løw, Copenhagen.
In the restoration of 1869-70 more or less all
of the fixtures were renewed; only the font and
the pulpit were preserved. From this restoration
come the altar rail (cf. figs. 21 and 23), which
was changed however in the 1920s, the pews, two
benches in the porch and the outside door wings.
A portrait of Pastor Jens Sophus Brandt (fig. 50)
was painted in 1896, probably by his son Jacob
Frederik Brandt. The wine skimmer has the
maker’s marks for Carl Johan Bronée, Svendborg,
1900.
The Communion table and altarpiece (fig. 23)
are from 1925. They were designed by the architect Kaj Gottlob and decorated with woodcarvings designed and executed by the painter and
sculptor Ingeborg Clausen, who was married to
the pastor of the church, rural dean Viggo Peter
Balslev Clausen. Her art-nouveau-inspired works
in teak are a distinctive feature of the church interior. The contemporary altar painting, Christmas
Night (fig. 24), is one of the major works of the
painter Bertha Dorph. The relief-carved framing
of the organ casing (fig. 48), the hymn boards (fig.
49), the balusters of the altar rail and the priest’s

chair (fig. 43) were also designed and executed by
Ingeborg Clausen in 1926-30, as were the door
wings between the porch and the church from
1937-40 (figs. 45-46). The same artist made the
drawings for the altar set and altar jug (fig. 28),
executed in 1935 by Just Andersen, Copenhagen.
A Communion set for the sick (fig. 30) bears the
date 1933.The candle pendants on the ceiling are
from 1976, the organ is from 1978 and the board
listing the incumbents is from 1983.
Colour scheme. The carved wooden furnishings
from the period 1925-40 have the reddish-brown
colour of teak, supplemented with gilding, while
the Renaissance pulpit stands in stained oak.
Since an interior renovation in 1993-94 the
pews have been in green shades. As late as 1861
the furnishings were painted in strong, possibly
original colours; in 1869-70 they were painted in
imitation oak, and in 1925 the pews were painted
grey.
Sepulchral monuments. In the porch there are two
large figured stones commemorating owners of
the manor house of the parish, Nielstrup, both
from the time around 1560-61. One (fig. 52) is in
memory of the knight Johan Bjørn (†1534) and
his wife Gertrud Parsberg (†1560), the other (fig.
53) commemorates Iver Lunge (†1587) and his
wife Maren Bjørn (†1561). Furthermore, there
are three small tombstones (figs. 55-57) of children from the middle of the 1600s.

2065

Fig. 1. Kirken set fra sydvest med ‘udekirken’ i forgrunden (s. 2068). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen
from the south west with the ‘outdoor church’ in the foreground.

KIRKEBY KIRKE
SUNDS HERRED
Kirken omtales indirekte 1348, da dens præst, »Petri
(Peder) in Kirkæby«, sammen med syv andre præster
beseglede et brev.1 Selve kirken er tidligst nævnt 1425,
da præsten Johannes Clemensen (»rectoris ecclesie Kirkeby«) var medbesegler af et brev,2 og 1467-77 optræder Hans Lauritzen, ‘præst i Kirkeby’, flere gange.3
I årene o. 1500 ejede kirken et stykke jord, ‘Korsjord’, som havde tilhørt den i mere end 100 år, samt
engene ‘Præstholm’ og ‘Præsteeng’.4 Kirkens bidrag til
landehjælpen 1524-26 udgjorde 15 mark,5 hvilket svarede til Ollerup og Stenstrups bidrag (s. 2005 og 2115),
men var en tredjedel større end Lundes (s. 2187).

1647 ansøgte Falk Gøye til Hvidkilde om at få patronatsret til bl.a. Kirkeby. Herimod protesterede dog Eiler
Høeg, der var ejer af herregården Nielstrup i hovedsognet Ollerup,6 og sagen synes ikke at være kommet
videre. 1679 blev ejendoms- og patronatsretten tilskødet
admiral Niels Juel til Valdemars Slot (der samtidig fik tilsvarende rettigheder til Stenstrup og Lunde (s. 2115 og
2187);7 han overdrog dog kort efter rettighederne til sin
svigersøn, Niels Krag til Egeskov.8 Kirken fulgte derpå
Egeskovs ejere, indtil den 1919 overgik til selveje.9
Anneksforhold. 1541 blev Kirkeby og annekset Lunde
annekteret til Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg (jf. s. 77
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Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1939. I KB. – Aerial photo of the church seen from
the south east.
og 2187); de to sogne skulle betjenes af en kapellan.10
Anneksforholdet varede dog muligvis kun til 1554,
hvor præsten ved Skt. Nikolaj anmodede om at få
en del af kongetienden, fordi annekssognene var små
‘og havde slet intet at avle på’.11 1589 og i 1630’erne
omtales Lunde som anneks til Kirkeby.12 Indtil 1594
modtog præsten ved Skt. Nikolaj årligt syv daler og
to pund korn af præsten i Kirkeby og Lunde, men da
sognene var ‘meget ringe’ og desuden ‘dagligt med stor
besværing holder gæsteri og bor på en alfarvej’, blev
han i stedet tilskødet kronens part af Kirkebys korntiende.13 1644 blev Kirkeby anneks til Ollerup (s. 2006),
mens Lunde lagdes til Stenstrup (s. 2116).14
Præste- og sogneforhold m.m. I sognet var herredsting
for Sunds og, fra 1686, Gudme herreder.15 O. 1631-35
talte sognet hen ved 240 kommunikanter.16 Til vin og
brød skulle kirken have et pund byg af en bonde, som
dog aldrig leverede det, før han blev stævnet.16
Efter Karl Gustav-krigene var kirken i 1660’erne i
dårlig stand, og der gennemførtes omfattende reparationer (jf. s. 2075).17 1720 nævnes, at beboerne i den
tidligere †kirkelade havde benyttet våbenhuset til
opbevaring og tærskning af korn samt ‘svineleje’ (jf. s.

2068); endvidere var der hul forneden på døren, så dyr
kunne gå ind i kirken.18
Sagn m.m. 1625 hævdedes det, at kirken var den
ældste i herredet.19 1707 berettede sognepræst Laurits
Jacobsen Achthon endda, at den skulle være ‘den ældste
af alle landsbykirker på Fyn’, og at landsbyen havde sit
navn deraf, samt at der ‘fordum’ skulle være holdt landsting i kirken.20 Endelig anførte Danske Atlas 1774, at
kirken mentes at være ‘en af de ældste i landet’.15
Præsten hr. Jesper kunne se, hvornår nogen i sognet
skulle dø. Engang forudså han en herremands død 14
dage senere. Man sagde, at han fik sin viden fra kirkelammet, dvs. genfærdet af et lam, der var blevet levende
begravet ved kirkens opførelse, og som gik igen og
varslede død.21 En tigger, der fik lov at overnatte på
en gård i sognet, opdagede, at folkene havde glemt at
lukke et af deres lam ind. Da folkene så efter, var der
intet lam, og da tiggeren døde samme nat, vidste de, at
det var kirkelammet, han havde set.22
Til klokkerne er knyttet flere sagn. 1625 berettede
sognepræsten, at der i gamle dage var nedsat tre klokker ved en å vest for kirken, hvorefter stedet kaldtes
»Klocke Maae«.19 En variation af sagnet, meddelt 1707,
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fortæller, at to klokker ringede af sig selv i 24 timer,
hvorefter de fløj ud af tårnet og sank ned i en eng, der
derefter kaldtes Klokkeengen. Ifølge sognepræsten var
hullerne i engen endnu synlige.23 Danske Atlas oplyser
dog, at man 1769 forgæves havde gravet i engen og
konstateret, at det ‘var en legende og tradition’.15
En tredje version af sagnet lyder, at en klokke ringede af sig selv i tre døgn, før den fløj ud af det ene
glamhul, så muren revnede. Klokken sang et vers: »Ding
dang, klokken sank, kobber og bly kom heri, sølv og
messing gemte hr. Essing« og sank i en mose. Da man
prøvede at grave den op, sank den så dybt, at den aldrig
mere vil komme frem. På stedet voksede et elletræ op.24
Arkæologiske udgravninger. Inden opførelsen af menighedshuset blev 2007 udgravet to huse fra ældre
middelalder. Ligeledes er samme år omtrent 300 m
vest for kirkegården udgravet et velbevaret hus fra
1100-tallet.25 Øvrig ældre middelalderlig bebyggelse
omkring kirken kendes ikke.

Kirkeby ligger vestligt i sognet omgivet af det bakkede marklandskab. Indtil begyndelsen af 1900tallet lå kirken alene (jf. fig. 3), men siden er den
moderne landsby opstået omkring den (jf. ovf.).
Kirken er omgivet af en omtrent trapezformet
kirkegård. Den var i begyndelsen af 1800-tallet
næsten kvadratisk (jf. fig. 3), hvilket kan repræsentere den middelalderlige form. 1902 blev den
udvidet ca. 20 m mod øst, da †kirkeladen var blevet revet ned (jf. ndf.).26 1935-36 blev den udvidet mod vest, hvorved den fik sin nuværende,
uregelmæssige form.27 1973 blev der indkøbt et
jordstykke syd for kirkegården til dens fremtidige
udvidelse.28 Udvidelsen blev aldrig realiseret, og
2008 blev der opført et menighedshus og 2016
indviet en ‘udekirke’ på området (jf. s. 206768).29 1995 blev området nord for kirkegården
ved Assensvej opkøbt og forskønnet.30
Hegn. Kirkegården er omkranset af et kampestensdige.31 Digerne mod øst og vest blev sat
ved udvidelserne i første halvdel af 1900-tallet,
mens de øvrige har ældre hævd. 1940 trængte det
nordlige dige til at blive rettet op og 1959 ligeledes digerne mod syd og sydvest.26 I 1970’erne
repareredes store dele af diget.32 1995 blev det
nordlige dige omsat.30
†Hegn. Allerede 1589 beskrev biskop Jacob
Madsen, at diget var af kampesten belagt med
teglsten.33 1720 var digerne faldefærdige, og først
1815 blev ‘ringmuren’ nævnt igen; den var i god
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stand.34 I forbindelse med udvidelsen mod vest
1935-36 må det ældre vestre †dige være blevet
fjernet (jf. ndf.).
Der er tre indgange til kirkegården mod henholdsvis øst, nord og nordvest. De har alle en køreport på granitpiller af forskellig form: to støbejernsfløje fra 1800-tallet mod nord, og fra 1979
stammer to smedejernsfløje mod nordvest og to
hvidmalede trætremmefløje mod øst. Sidstnævnte vender ud mod kirkens parkeringsplads, anlagt o.
1975.35 Porten mod nord har formentlig tidligere
været kirkegårdens hovedindgang. Derudover er
der mod sydøst en stensat rampe til menighedshuset (jf. ndf.) og mod sydvest en åbning i stendiget ud til en materialplads fra 2011.30
†Indgange. 1720 manglede lågerne, så kvæg og
andre dyr gik frit rundt på kirkegården.18 O. 1830
var der en mulig muret hovedindgang, som havde piller med tag over.36 Inden udvidelsen mod
vest 1935-36 var der en låge i det vestre †dige.26
1973 blev der i forbindelse med omsætning af
det søndre dige lavet en adgang uden port til det
nyerhvervede areal (jf. ovf.).37
Bygninger på og ved kirkegården. I kirkegårdens
sydøstlige hjørne står et hvidkalket, grundmuret
kapel fra 1964 med tilbygget graverhus fra 1989.28

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Mathias Nicolai
Bondesen 1817. Tegnet af Freerk Oldenburger 2018.
– Cadastral map.
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Syd herfor uden for gærdet er det ligeledes
grundmurede og hvidkalkede menighedshus opført 2008 ved arkitekt Kaj Munk.38
†Bygninger på og ved kirkegården. En senmiddelalderlig †kirkelade lå i forbindelse med det østre
dige (jf. fig. 3-4); den blev nedrevet 1897.26 Den
stråtækte lade var bygget af kamp, og flere profilerede sokkelsten var genanvendt i murene.39 1589
var den i god stand.33 1720 var den beboet af en
rytter Berntsen og hustru, som angiveligt solgte
brændevin og øl fra den og i øvrigt lod deres dyr
gå på kirkegården og tærskede og opbevarede deres korn i våbenhuset.18 1858 boede kirkeværgen
i bygningen,40 men 1896 var den ubeboet og et
‘vansyn’; den blev revet ned året efter.41
Flere bygninger har ligget i tilknytning til kirkegården. Et grundmuret †kapel på samme sted
som det nuværende blev nedrevet 1964, men var
velholdt i første halvdel af 1900-tallet.42 Også et
†nødtørftshus med ukendt placering omtales som
velholdt. Et †sprøjtehus (jf. fig. 2 og 4) og †kulskur
stod o. 1940 ved det nordlige dige (jf. ovf.).26 En
træbygget †materialbygning og -plads fra begyndelsen af 1980’erne lå syd for kapellet uden for kirkegården; begge blev fjernet 2008 ved opførelsen
af menighedshuset (jf. ovf.).43

Beplantning. Kirkegården er beplantet med forskellige mindre træer og buske, og mod vest står
flere høje lindetræer formentlig fra udvidelsen
1935-36 (jf. ovf.).
†Beplantning. 1589 var kirkegården beplantet
med træer.33 I forbindelse med kirkegårdens regulering og forskønnelse 1820 blev der på foranstaltning af kirkeejeren Preben Bille-Brahe
plantet kastanje- og nåletræer.44 Årene efter var
den velholdt.44 Ved udvidelsen mod øst 1902 blev
der plantet kastanjetræer og tjørn, og 1905 skulle
der plantes syrener og ask omkring udvidelsen.26
I første halvdel af 1900-tallet var kirkegården helt
omkranset af høje træer (jf. fig. 2), og den omtales ofte som velholdt.26 1954 blev flere af dem
fældet, og kirkegården blev reguleret.26 Ligeledes
blev der 1961 fældet træer langs kirkegårdens
østside.45 I forbindelse med en regulering 197980 blev den tilplantet på ny.45
På græsarealet syd for kirkegården er et udendørs
kirkerum indviet 2016 omkranset af mispeltræer.
I vestenden står et alterbord og -tavle i grønt
og blåt glas efter idé af Tage Østbjerg udført af
kunstnerne Ivan Boytler og Lars Thykjær (jf. fig.
1) samt flere kampesten. På alterbordspladen står
skrevet et skriftsted (Præd. 3,1-8).46

Fig. 4. Kirken set fra nordøst med stråtækt †kirkelade (s. 2068) og †sprøjtehus (s.
2068). Foto før 1897. Affotografering i Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. – The church
seen from the north east with thatched †church barn and †engine house, before 1897.
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Fig. 5. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the south.

BYGNING
Den romanske kirke består af kor og bredere skib i rå
og tilhugget granit. I senmiddelalderen blev der tilføjet
et våbenhus mod syd og et tårn mod vest; skib og tårn
blev efterfølgende overhvælvet. Koret blev formentlig først overhvælvet i første halvdel af 1800-tallet i
forbindelse med flere større istandsættelser. 1891-92
blev kirken istandsat og tårnets overdel revet ned og
rekonstrueret. 1924 blev der bygget et sakristi på korets
nordside. Kirken har en let orientering mod nord.

Den romanske kirkes grundplan har kvadratisk kor
og bredere, rektangulært skib, som er ca. 50 cm
smallere i øst end i vest. Det var en lille, lav kirke,
hvor korets og skibets mure kun var henholdsvis
ca. 3,5 og 4 m høje, inden murene i første halvdel
af 1800-tallet blev kraftigt forhøjet (s. 2079).
Materiale og teknik. Kirkens kassemure står på en
profileret dobbeltsokkel med karnis over skråkant,
som omkranser hele kirken (fig. 9).47 Facaderne
er af kampesten og tilhugne granitkvadre; sidstnævnte er lagt nederst i murværket og i hjørne-

Danmarks Kirker, Svendborg

kæderne (jf. fig. 12). Bagmurene er i rå og kløvet
kamp.
Døre. Det romanske skib har nær vestenden to
døre over for hinanden. Syddøren, der stadig er i
brug, måler i bredden ca. 120 cm i facaden og ca.
155 cm i bagmuren; højden er ca. 225 cm. Den
er retkantet i facaden med kvaderstensvanger og
monolitoverligger (fig. 14). I bagmuren har den
smigede vanger og dækkes af kraftige planker.48
Norddøren, der er synlig både i facaden (fig. 11)
og bagmuren, er blændet, og var det allerede før
1891-92, hvor tilmuringen blev omsat i røde
teglsten i munkestensformat og en genanvendt
karnisprofileret sokkelsten (jf. s. 2080).49 Døren
har samme konstruktion og mål som syddøren.50
Vinduer. To romanske, rundbuede og dobbeltsmigede vinduer er bevaret i koret henholdsvis
mod øst og mod nord; det nordre er kun synligt i
bagmuren (fig. 8).51 Det østre vindue, som måler
ca. 133×99 cm i facaden, har vanger af mindre
kvadre og kilestensstik (jf. fig. 12 og 53).52
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Fig. 6. Tværsnit. 1:150. Målt af J. Vilh. Petersen 1890, suppleret og tegnet af Pia K.
Lindholt 2018. – Cross-section.

†Vinduer. Indtil indsættelsen af kirkens nuværende vinduer mellem 1862 og 1889 (s. 2079) var
der i koret endnu et tilsvarende romansk †vindue
mod syd. I skibet var der flere oprindelige †vinduer, som havde samme størrelse som korets og
formentlig var placeret som de nuværende.53
Indre. Mellem koret og skibet er en nu spids
korbue; den er muligvis ombygget ved korhvælvets indsættelse (s. 2079).

Koret og skibet har haft fladt †træloft; korets
nævnes 1589.33 Fra skibets tagrum er en indvendig, hvid pudsning synlig (fig. 20). Den strækker
sig helt til murkronen, hvor den fortsætter ind
bag de senmiddelalderlige hvælvs skjoldbuer.54
Taggavle. Korets østre og skibets vestre taggavl
er bygget af kampesten i både facade og bagmur
(jf. fig. 24), og begge har senere fået tilføjet kamtakker (s. 2072), men de har oprindeligt haft lige

Fig. 7. Grundplan. 1:300. Efter opmåling af Lars Mindedal 1974, suppleret
og tegnet af Pia K. Lindholt 2018. Signaturforklaring s. 9.– Ground plan.
Key on p. 17.
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Fig. 8. Tilmuret romansk vindue i korets nordmur (s. 2069). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Bricked-up Romanesque window in north wall of chancel.

taglinjer. Den østre taggavls bagmur er i nyere tid
blevet dækket af et tykt, hvidt pudslag (jf. fig.24).
Skibets vestre gavltrekant er kraftigt nedskåret
1891-92 og indmuret i det rekonstruerede tårns
østmur (s. 2080). Samtidig blev skibets østre †taggavl erstattet af en ny.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen fik kirken tilføjet et våbenhus
mod syd og et tårn mod vest, og der blev opsat
hvælv i skibet og tårnet. Den interne kronologi
er kun delvist udredt.
Et våbenhus på kirkens sydside blev højst sandsynligt opført i senmiddelalderen. Murene af
røde teglsten i munkestensformat i munkeskifte
er rejst på en sokkel af granitkvadre og afsluttes
af falsede gesimser. En fladbuet dør mod syd var

oprindeligt falset med spidsbuet spejl (jf. fig. 13);
falsene er hugget bort (jf. s. 2079), men spejlets
halvstensstik er synligt over døren. Mod vest er
en blændet, falset og rundbuet glug, som kun har
en halvstensbred lysning (fig. 15). Et nyere vindue
(s. 2079) mod øst har muligvis udslettet en tilsvarende †glug. Gavltrekanten, som i første halvdel

Fig. 9. Den romanske dobbeltsokkel på korets nordøsthjørne (s. 2069). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The
Romanesque double footing in the north east corner of the
chancel.
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af 1800-tallet har fået tilføjet kamtakker (s. 2079),
er dekoreret med tre fladbuede højblændinger (jf.
fig. 13). I den midterste blænding er en kvadratisk
glug. Indtil 1803 stod en †kalkbænk i våbenhuset.34
Skibets vestre gavltrekant fik inden bygningen
af det senmiddelalderlige tårn (jf. ndf.) påmuret
mindst ni †kamtakker af teglsten i munkestensformat (fig. 54).55 Det er muligt, at også koret og
skibets østre gavltrekant fik kamtakker, som blev
henholdsvis erstattet og fjernet i første halvdel af
1800-tallet.56
Et tårn blev opført mod vest, men overdelen
blev 1891-92 nedrevet og rekonstrueret (s. 2080).
Den oprindelige opbygning kendes fra en indberetning og opmåling ved kgl. bygningsinspektør J. Vilh. Petersen 1890 (fig. 16a-i). Tårnet har
rektangulær grundplan jævnbred med skibet og
havde tre stokværk med østmuren hvilende på
skibets kamtakkede vestgavl (jf. fig. 54). Kun i facadernes nederste halvdel mod syd og nord er

Fig. 11. Norddørens yderside (s. 2069). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Outside of the north door.

Fig. 10. Syddørens inderside (s. 2069). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Inside of the south door.

bevaret dele af det oprindelige murværk i kamp
og røde teglsten i munkestensformat lagt i munkeskifte (jf. fig. 17a-b). Bagmurene var også i rå
kamp med munkesten i hjørnerne.57 En profileret
sokkelkvader fra skibets vestgavl var formentlig
genbrugt omvendt på tårnets nordvestlige hjørne
(jf. fig. 16c).58 Tårnet havde mod vest en fladbuet,
dobbeltfalset †dør (jf. fig. 16d), der forsvandt ved
genopbygningen. Et nyere vindue (s. 2080) kan
have fjernet et ældre †vindue mod syd.59
Tårnrummet står i forbindelse med skibet ved
en bred, spidsbuet arkade brudt gennem det romanske skibs vestgavl og sat i teglsten af munkestensformat (jf. fig. 39). Tårnrummet blev kort
efter opførelsen overhvælvet (s. 2074), men kan
have haft et †træloft forinden.
Adgangen til de øvre stokværk kan have været ved en udvendig †fritrappe, inden trappehuset
på sydsiden blev opført (s. 2074). I mellemstok-
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værket var mod nord muligvis en fladbuet luge
i et spidsbuet spejl (jf. fig. 16c).60 Mellemstokværkets †bjælkelag lå på en afsats i den vestlige
mur (jf. fig. 16d); hvorvidt det har haft †trægulv
er uvist. I klokkestokværket var to fladbuede, falsede †glamhuller mod hvert verdenshjørne (jf. fig.
16a-c). Imellem glamhullerne mod nord var der
formentlig en cirkelblænding (jf. fig. 49).
Tårnets sadeltag har haft †gavle mod syd og
nord, men hvor den sydlige gavl kun havde to
fladbuede højblændinger, var den nordre gavltrekant etagedelt og prydet af tre rækker blændinger (jf. fig. 16c).61 Nederst var 11 højblændinger
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med trappestik, midterst fire cirkelblændinger og
øverst fem højblændinger svarende til de nederste. Hver gavltrekant havde 11 brynede kamtakker belagt med vingetegl.
Skibet fik i senmiddelalderen to fag ottedelte ribbehvælv. Hvælvene hviler på falsede piller
med skråt forløbende, to skifter høje, retkantede
kragbånd. De spidsbuede skjold- og gjordbuer er
helstensbrede, mens ribberne er halvstensbrede.
Ribberne i det vestlige hvælv mødes i en cirkulær topskive, mens det østlige hvælv ingen
topskive har (jf. fig. 18). Kapperne, hvis nederste
skifte er fremspringende, er puklede og halvsten-

Fig. 12. Koret set fra øst (s. 2069). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The chancel seen from the east.
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stykke. Da hvælvene er pudset på oversiden, er
kappernes konstruktion ikke synlig.
Tårnrummet er dækket af et tilsvarende ottedelt ribbehvælv, som har piller og buer magen til
skibets (jf. ovf. og fig. 19). Det er formentlig opført kort efter tårnets opførelse og samtidig med
skibets hvælv (jf. ovf.). Hvælvet har en muligvis
nyere, stor og cirkulær topskive.62 I skibets østligste hvælv og tårnets hvælvkapper er flere synlige,
tilmurede spygatter.
Et muret trappehus blev opført på tårnets sydside,
og dets yderlige placering i tårnets murværk tyder
på, at det er bygget efter tårnets opførelse, muligvis

i forbindelse med opsætningen af tårnhvælvet (jf.
ovf.).63 Den øverste tredjedel af huset er ommuret 1891-92 (s. 2080). Murene er i røde teglsten i
munkestensformat lagt i munkeskifte. En fladbuet
dør leder ind til spindeltrappen, hvis skakt er hugget ind i tårnets murværk. Den nedre del af trappens spindel er hugget bort (jf. fig. 22) og trinene
udskiftet med nye teglsten (jf. s. 2080).Trappeløbet
er overdækket af trinvis udkragede, vandrette stik af
bindere på fladen og oplystes af en retkantet †glug
i den nu nedrevne øvre del af murværket (jf. fig.
16a). En ny overdør fra 1891-92 har erstattet den
oprindelige †dør til mellemstokværket (s. 2080).

Fig. 13. Våbenhuset set fra syd (s. 2071). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The porch
seen from the south.
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Fig. 15. Tilmuret glug i våbenhusets vestmur (s. 2071).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Bricked-up peephole in
west wall of porch.

Eftermiddelalderlige tilføjelser og istandsættelser. Efter
Karl Gustav-krigene 1657-60 var kirken i meget dårlig stand, derfor blev der 1662 indkøbt en
større mængde tømmer til reparation af kirken.
1664 blev vinduesrammerne, som fjenden havde
taget med sig, udskiftet (jf. s. 2083), og tårnets ene
side, der var ‘nedfaldet’, blev repareret. Det samme
gjorde våbenhuset.17 Tårnet blev repareret igen
1675.64
1720 var kirken i dårlig stand, og i slutningen af
årtiet var den stadig ikke blevet istandsat. Tårnets
søndre hjørne var revnet, og en kam langs kirkens
tag truede med at falde ud. Desuden var våbenhusdøren itu, så kreaturer kunne gå ind i kirken.18
1775 var kirken velholdt, så den må være blevet sat
i stand i de mellemliggende år (jf. også s. 2089).65

Fig. 14. Syddørens yderside (s. 2069) og våbenhuset indre set mod nord (s. 2071). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Outside of the south door and inside of porch looking north.
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Fig. 16a-b. Opmålinger. 1:300. Målt og tegnet af J.Vilh. Petersen 1890. I NM. a. Opstalt af sydfacade. b. Grundplan.
– a. Elevation of south facade. b. Ground plan.
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Fig. 16c-d. Opmålinger. 1:300. Målt og tegnet af J.Vilh. Petersen 1890. I NM. c. Opstalt af nordfacade. d. Længdesnit set mod nord. – c. Elevation of north facade. d. Longitudinal section looking north.
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Fig. 16e-i. Opmålinger. 1:300. Målt og tegnet af J.Vilh. Petersen 1890. I NM. e. Opstalt af vestfacade. f. Opstalt af
østfacade. g. Tværsnit af skib og våbenhus set mod øst. h. Tværsnit af kor set mod øst. i. Tværsnit af våbenhus set
mod syd. – e. Elevation of west facade. f. Elevation of east facade. g. Cross-section of nave looking east. h. Cross-section of chancel
and porch looking east. i. Cross-section of porch looking south.
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Fig. 17a-f. Ombygning af tårn (s. 2080), bevaret senmiddelalderligt murværk markeret med gråt. 1:300.
Tegnet af J.Vilh. Petersen 1890. I NM. a. Snit set mod vest. b. Snit set mod nord. c. Opstalt af sydfacade. d.
Plan af mellemstokværk. e. Plan af klokkestokværk. f. Plan af loftsrum. – The reconstructed tower with marking in grey of preserved Late Medieval masonry. a. Section looking west. b. Section looking north. c. Elevation of south
facade. d. Plan of intermediate floor. e. Plan of belfry floor. f. Plan of loft.

I første halvdel af 1800-tallet gennemgik kirken flere ændringer.66 Kirkens mure blev forhøjet
og fik nye falsgesimser, kor og våbenhus fik nye
†kamtakker, sidstnævntes yderdør blev ombygget, og koret blev overhvælvet.
Murene og gesimserne på både kor, skib og tårn
blev markant forhøjet med ca. 50 cm og muret
omkring tagværkets spærsko og -ender (jf. fig.
16d og g-h).67 Den oprindelige østre gavltrekant
blev let nedskåret (jf. fig. 12), inden den og våbenhuset, hvis nuværende kamtakker er fra 189192, fik påmuret henholdsvis 13 og ni teglbelagte
†kamtakker (jf. fig. 12-13).
Våbenhusets yderdør blev ommuret, idet vangernes inderste false blev hugget af, spejlet tilmuret med normalsten og det fladbuede stik muret i
flugt med facaden (jf. fig. 13).

I koret blev indsat et ottedelt ribbehvælv, som
er muret som et middelalderhvælv (fig. 52). Det
er groft opmuret af røde, håndstrøgne teglsten
i munkestensformat (fig. 24). Hvælvet hviler på
lave, falsede piller med ribberne stående på et
en sten højt kragbånd (jf. fig. 28). Skjoldbuerne
mod øst, syd og nord er spidsbuede, mens den
vestre er rundbuet. Ribberne er kvartstensbrede,
og transversalribbernes nederste skifter er profilerede med en vandret kvartstav. Kapperne er
halvstenstykke og let puklede, og teglstenene er
muret fra ribbe til ribbe, hvorved der ikke opstår
en isselinje (jf. fig. 24).
Våbenhuset fik inden 1862 indsat det lille retkantede vindue mod øst.26 Mellem 1862 og 1889
erstattede fire store vinduer kirkens små romanske
vinduer i korets sydmur og skibets langmure (s.
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Fig. 18. Hvælv i skibets første fag (s. 2073). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Vaulting in the first bay of the nave.

2069).68 I tårnet blev mod syd også indsat et tilsvarende vindue (jf. s. 2072). Vinduerne er fladbuede og let smigede i bagmurene (jf. fig.5). Det
romanske østvindue blev blændet på et ukendt
tidspunkt (s. 2081).
1881 trængte tårntrappen til at få udskiftet sine
trin eventuelt med træ.26 De er på et ukendt tidspunkt blevet ommuret med gule normalsten (jf.
fig. 22).
Restaurering og istandsættelse 1891-92. Kirken
trængte 1890 til en hovedrestaurering, og arkitekt J.Vilh. Petersen blev anmodet om at tilse kirken. Han opmålte kirken og lavede et restaureringsforslag (fig. 16-17).69 Til alle dele af restaureringen blev benyttet røde, maskinstrøgne teglsten
i munkestensformat lagt i krydsskifte. Koret og
våbenhuset fik henholdsvis 13 og ni nye brynede
og teglbelagte kamtakker. Gavltrekanten mellem

koret og skibet blev erstattet af en ny med indbygget skorsten (jf. s. 2086). Skibets og tårnets
hvælv er formentlig blevet pudset på oversiden
ved denne restaurering.
Tårnet var så faldefærdigt, at en meget stor del
blev nedrevet næsten til grunden og rekonstrueret. Kun den nederste del af murværket, trappehusets underste del og tårnrummets hvælv blev
bevaret (jf. fig. 17a-f).
Det nye tårn er næsten identisk med det senmiddelalderlige, dog få skifter højere. Syd- og
nordfacaderne blev næsten helt ombygget (jf. fig.
17a-b). Den gamle vestdør må være udslettet, da
hele vestfacaden blev ommuret.
Trappehusets øverste tredjedel blev ommuret
og fik en ny fladbuet glug og et halvtag med lav
hældning belagt med røde vingetegl. I mellemstokværket har en ny, fladbuet overdør erstattet
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Fig. 19. Hvælv i tårnet (s. 2074). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Vaulting in the tower.

den middelalderlige og to små, fladbuede vinduer mod både syd og nord oplyser etagen (jf. fig.
5). En betydelig del af skibets oprindelige vestre
gavltrekant med senere †kamtakker (s. 2072) blev
fjernet og nyt murværk rejst.
Klokkestokværket har i hver facade to glamhuller, som er magen til de senmiddelalderlige (s.
2072). Mellem glamhullerne mod syd og nord er
en cirkelblænding. Begge de nye gavltrekanter er
smykket med den samme blændingsdekoration
som den senmiddelalderlige nordgavl (s. 2073).
De er ligeledes brynede og belagt med røde vingetegl.
Efter restaureringen omtales kirken i første
halvdel af 1900-tallet som vel vedligeholdt.26
1920-21 blev koret renoveret og nyindrettet (s.
2090). Det tilmurede, romanske østvindue blev
genåbnet,70 og gulvet blev omlagt (jf. s. 2082).65

Et sakristi blev 1924 opført på korets nordside;
det er tegnet af arkitekt Daniel Rasmussen, Ollerup.71 Tilbygningen har rektangulær grundplan
(jf. fig. 7) og er muret i normalsten på en kvaderstenssokkel, hvori er en genanvendt, karnisprofileret sokkelsten. Den blev udtaget af korets nordmur ved etableringen af en retkantet dør mellem
kor og sakristi. Mod vest har tilbygningen en retkantet dør fra 1974,28 og mod nord er der et lille,
fladbuet og falset vindue. Flankemurene afsluttes
af en falsgesims, og gavltrekanten mod nord foran
sadeltaget er udekoreret.
2011 blev kirkens indre istandsat ved C&W
Arkitekter, Svendborg. Kirken blev kalket indvendig, og trægulvet under stolestaderne blev
fornyet, hvorved to ældre teglstensgulve kom til
syne (jf. ndf.). Herudover blev det faste inventar
restaureret (s. 2090).30
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Fig. 20. Romansk kalkning indvendig på skibets murværk set fra loftet (s. 2070). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Romanesque limewashing on inside of nave masonry viewed from the loft.

Gulve. I koret, skibets midtergang og tårnet ligger gulve fra 1987 af gule normalsten lagt på fladen parvis i skakternsmønster, mens et lignende
gulv af røde normalsten er lagt inden for knæfaldet to år før.32 Deri er en korsformet mosaik fra
1921 tegnet af maler og billedhugger Johannes
Kragh. Det er lagt i gyldne, grå, grønne og sorte
stifter (fig. 21).9 I korsskæringen er et Kristusmonogram. Mellem koret og skibet er et lavt granittrin. Under stolestaderne er fyrretræsgulvet fra
2011 ført helt frem til korbuen (jf. fig. 27). To
ældre, røde teglstensgulve er bevaret under stolestadernes trægulv. Det formentlig ældste i tårnet er lagt af sten i munkestensformat, mens det
andet i skibet formentlig fra 1800-tallet har sten
omtrent i normalformat.72 I våbenhuset er gule,
kvadratiske teglfliser fra 1964 (jf. fig. 14), som erstattede et tilsvarende gulv fra 1868 (jf. ndf.).65

Tilsvarende teglfliser er formentlig genanvendt i
sakristiet.
†Gulve. Under prædikestolen i skibets første
fag lå et grågrønt trægulv, som formentlig stammede fra 1800-tallet.73 I hele kirken var 1862 et
‘murstensgulv’, som 1868 blev erstattet af kvadratiske, gule ‘fliser’ (jf. ovf.).9 I forbindelse med
korets restaurering 1920-21 blev den korsformede mosaik (jf. ovf.) og et gulv af ‘mursten’ lagt.65
1951 blev der lagt gulv af egeplanker under stolestaderne.27 1964 blev korets gulv uden for alterskranken omlagt på grund af varmeinstallation.28
Vinduer. Kirken har fem store, fladbuede støbejernsvinduer, henholdsvis et i koret, tre i skibet og
et i tårnet. De er indsat mellem 1862 og 1889 (s.
2079). I korets østgavl er 1921-22 indsat en rundbuet smedejernsramme med et glasmaleri (s. 2087).
Trærammen i våbenhusets vindue er fra 1971.26
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†Vinduer. 1664 anskaffedes nye vinduesrammer
efter at fjenden under Karl Gustav-Krigene havde taget de gamle rammer med sig.17 1803 havde
kirken fire ‘gammeldags’ jernvinduer med små
ruder.74 1885 ønskedes vinduernes konstruktion
ændret, da de var utætte og kun kunne åbnes
udefra.26
Tagværker. Alle tagværkerne er fra nyere tid og
af fyr. Korets og skibets tagværker er formentlig
fra første halvdel af 1800-tallet, hvor murene også
forhøjedes og indkapslede spærenderne og -skoene (jf. fig. 16g-h og jf. s. 2079).57 De har henholdsvis syv og 14 spærfag med spærstivere og
-sko, som står på to murremme. Hvert fag har et
tappet hanebånd, og på hvert andet fag er der et
sæt krydsbånd. En tømret skorstensstol findes stadig
på skibets loft over det vestre hvælv (jf. fig. 25); den
er tømret sammen med tagværket.75 Våbenhuset

Fig. 22. Trappehusets spindeltrappe, hvor spindlen
nederst er borthugget (s. 2074). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Newel staircase in stairwell, with the bottom
newel removed.

Fig. 21. Korsformet mosaik i korets gulv, 1921 (s.
2082). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Cruciform mosaic
in chancel floor, 1921.

har seks spærfag med et hanebånd på hver og tømmermærker af stigende romertal fra nord til syd.
Murene er som i koret og skibet muret omkring
spærenderne.
Tårnets tagkonstruktion er fra genopførelsen
1891-92 og består af 11 spærfag med bindbjælker, som understøttes af en drager og hviler på
murkronen. Hvert fag har to indtappede hanebånd, og konstruktionen stabiliseres af flere skråstivere og stolper (jf. fig. 17a-b). 1986-87 var tagværkerne i god stand.30
†Tagværker. Inden nedrivningen af tårnet 189192 havde det en formentlig oprindelig tagkonstruktion af ‘spinkelt og gammelt’ egetømmer.57
Det bestod af et ukendt antal spærfag med bindbjælker og to hanebånd samt to korte og to lange
spærstivere (jf. fig. 16d).
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Fig. 23a-b Opstalt og plan. 1:300. Målt og tegnet af Lars Mindedal 1986 og 1974. I NM. a. Sydfacade. b. Plan. –
Elevation and plan. a. South facade. b. Plan.

Klokkestolen, fra tårnets genopførelse 1891-92,
ombygget 1991, er i klokkestokværkets søndre
side (jf. fig. 17a-b). Det er en fyrrekonstruktion
bestående af fire stolper støttet af skråstivere og
krydsbånd.

†Klokkestolen i det senmiddelalderlige tårn var
en tilsvarende konstruktion (jf. fig. 16d).76 1670
blev den repareret.17
Tagbeklædning. Kirkens sadeltage er belagt med
røde vingetegl fra 1986-87.30
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Fig. 23c-e. Opstalter. 1:300. Målt og tegnet af Lars Mindedal 1986. I NM. c. Nordfacade. d.Vestfacade. e. Østfacade.
– Elevations. c. North facade. d.West facade. e. East facade.

†Tagbeklædning. 1589 lå der bly på nordsiden af
kirken, mens resten var dækket af hulsten.33 1670
skulle mange tagsten udskiftes.17 1805 manglede
taget adskillige teglsten, og 1837 trængte det igen
til at blive repareret.77 Før den nuværende tag-

Danmarks Kirker, Svendborg

beklædning blev lagt (jf. ovf.), var der flere små
støbejernsvinduer i alle tagflader (jf. fig. 50).
Opvarmning. Kirken er opvarmet ved støbejernsradiatorer fra 1964 i koret, tårnrummet og
sakristiet samt radiatorer under bænkene.45
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Fig. 24. Skibets tagværk og hvælv set mod vest (s. 2079). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing and vaulting of the
nave looking west.

†Opvarmning. I slutningen af 1800-tallet havde
kirken to †jernovne i skibet (jf. fig. 26).26 †Skorstenene blev 1881 ført op gennem hvælvkapperne
og hen over hvælvene, så de stod over ribbekrydset (jf. fig. 25).78 Den østre skorsten blev 1891-92
sammenbygget med den nye gavl mellem kor og
skib (jf. s. 2080). 1918 blev der indkøbt en ny
†varmluftskalorifere af støbejern. Den stod i nordsiden af skibets vestre fag, og dens skorsten var
forbundet med tårnets tag (jf. fig. 2).79 1920 fik
kirken indlagt elektrisk lys.26
Murbehandling. Kirken står hvidkalket både ude
og inde. Dog er den romanske, profilerede sokkel
ukalket, og våbenhusets og tårnets nederste ca. 40
cm af murværket er sorttjæret. På skibets indre
mure over hvælvene er bevaret et hvidt pudslag,
som er ældre end de senmiddelalderlige hvælv

(fig. 20 og s. 2070). Omkring kirken er 1979 lagt
et fortov af piksten i tagdryppet.28
GLASMALERI
Glasmaleri (jf. fig. 28), 1921, tegnet af maler og
billedhugger Johannes Kragh, indsat i det genåbnede, romanske vindue i korets østvæg (s. 2069
og 2081).65 Motivet er et kors i stråleglorie, sat på
en forhøjning, dvs. Golgata. Det er udført i grønt,
gult, rødt (ved hver af de tre korsender) og klart
glas, indfattet i smedejern.
KALKMALERIER
†Senmiddelalderlige kalkmalerier(?). Angiveligt blev
der 1963 konstateret spor af meget utydelige mid-
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Fig. 25. Korets tagværk og hvælv set mod øst (s. 2079 og 2083). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing and vaulting
of the chancel looking east.

delalderlige kalkmalerier i skibets østlige hvælving.
Over korbuen sås ‘et ansigt en face og andet steds
måske endnu et i profil’; endvidere blomsterranker
på hvælvingens ribber. Efter aftale med Nationalmuseet blev malerierne atter overkalket.80
Eftermiddelalderligt kalkmaleri (jf. fig. 28), Bebudelsen, 1921, malet af Johannes Kragh; et freskomaleri malet direkte på en lys, grå puds, der er
lagt på det gamle murværk.81 Billedfeltet måler
ca. 381×461 cm; det udfylder hele korets østvæg
omkring vinduet og alterprydelsen og afgrænses af skjoldbuen.82 Nord for vinduet ses Maria,
knælende i profil med flagrende hovedlin, sænket blik og venstre arm løftet op foran brystet.
Over vinduet svæver Helligåndsduen, hvorfra
udgår bølgende lysstråler mod Maria. Syd for
vinduet ses englen Gabriel med stråleglorie, lige-

ledes i profil, knælende på venstre ben med løftede arme, idet han med højre hånd peger mod
duen, med venstre mod Maria. Figurerne er malet i brunviolette og lyse orange toner. Omkring
vinduet er en grøn bladbort, der fortsætter ind i
selve vinduessmigen, og billedfeltet afsluttes forneden af en grøn, vandret linje, der flugter med
alterbordets overkant; under Mariafiguren er desuden en bladbort.
†Eftermiddelalderligt kalkmaleri. 1755 omtales to
våbenskjolde for slægterne Juel og Krag, der var
malet på triumfvæggen over indgangen til koret,
‘uden tvivl sat, da kirken sidst blev renoveret’,83
muligvis en markering af en istandsættelse, bekostet af Sofie Justdatter Juel, siden 1740 enke efter
kirkeejer Niels Krag. Renoveringen blev antagelig udført o. 1750 (jf. s. 2089).
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Fig. 26. Indre set mod øst, før 1920. Foto i NM. – Interior looking east, before 1920.

INVENTAR
Oversigt. Eneste bevarede middelalderlige inventargenstand er den romanske fontekumme, der med sit rankeslyng har en række fynske paralleller. Alterstagerne
er fra 1581; de er skænket af fire navngivne mænd i
sognet. Et sjældent bevaret ildkar er muligvis anskaffet 1670/71. Klokken er støbt 1705 af Friderich
Holtzmann i København. Dåbsfadet er formentlig fra
1700-tallet ligesom en pengeblok. Et lille kakkelbord i
våbenhuset kan dateres til o. 1775, men er skænket til
kirken o. 1990 af Inger Borch Madsen, Kirkeby. Prædikestolen er fra o. 1825, og seks salmenummertavler kan
også henføres til 1800-tallets første halvdel.
Fra en indvendig restaurering 1868 stammer et
(†)altermaleri af Korsbæringen samt stolestaderne.
Dåbskanden er udført 1891-92 hos guldsmedefirmaet
J. Wakely & F. C. Wheeler, London, og skænket 1989 af
Inger Borch Madsen. I menighedshuset opbevares en
oblatæske fra o. 1890 samt to alterkander henholdsvis fra
o. 1850 og 1921. Et portræt af sognepræst Jens Sophus

Brandt er en kopi af et maleri fra 1896 i Ollerup Kirke
(s. 2045); salmenummertavlerne er fra o. 1900.
Lysekronerne er barokkopier fra 1920. Alterpartiet
og alterskranken er tegnet af maler og billedhugger
Johannes Kragh 1921, der også har tegnet en prædikestol, som siden 1986 er henlagt på loftet. Altersølvet fra
1925-26 er tegnet af maler og billedhugger Ingeborg
Clausen, g.m. sognepræst, provst Viggo Peter Balslev
Clausen, og udført af Just Andersen, København; det
blev skænket af Karen Pedersen, Egebjerg.
En pengebøsse er fra o. 1958. Præsterækketavlen er
tegnet 1981 af Alan Havsteen-Mikkelsen, messehagelen er fra 1984, og orglet, der er bygget af Marcussen
& Søn, Aabenraa, fra 1998. Senest er kirkeskibet »AneM(argrethe)« tilkommet 2016.
Kilder. Jf. Ollerup s. 2023.
Farvesætning, indretning og istandsættelser. Den nuværende farvesætning i dæmpede grå og rosa nuancer
med mørkviolette stolestader blev fastlagt 2011 af
konservator Bent Jakobsen og er harmoniseret efter
alterpartiet og Johannes Kraghs arbejder i øvrigt. Den

KIRKEBY KIRKE

2089

Fig. 27. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking east.

ældre farveholdning er stort set ukendt. 1862 var stolestaderne perlegrå,26 1868 blev inventaret egetræsmalet,65 1921 blev stolestaderne malet i røde nuancer, og
1965 anvendtes grå og grønne farver.
Kirkens ældste inventarium, dateret 1576, omfattede et alterklæde af groft lærred, et altersæt af sølv, to
antagelig middelalderlige alterbøger, en messehagel af
rødt fløjl med tilhørende messeskjorte, en messeklokke
ved alteret, et ildkar og to tårnklokker.84 Ingen af disse
genstande er bevaret.
Da biskop Jacob Madsen besøgte kirken skærtorsdag 1589, stod den katolske altertavle, formentlig en
trefløjet tavle med en fremstilling af Korsfæstelsen i
midtskabet, endnu på alteret. Over den hang efter alt
at dømme en fastedug med motiv af Kristus som Verdensdommer (s. 2095). To små skrifte- og degnestole
har formentlig stået på hver sin side af alteret, og koret
var afskærmet med et korgitter og en lektorieprædikestol. Døbefonten stod i tårnrummet. Faste stolestader må også være tilkommet omkring denne tid, men
omtales ikke.

1703 synes den senmiddelalderlige altertavle at være
ombygget og forsynet med et maleri af Nadveren, om
end det ikke fuldstændig kan udelukkes, at den i stedet
erstattedes af en ny med tilsvarende motiv. Ved syn
1720 og 1729 beskrives kirken som værende i dårlig
stand (jf. også s. 2075). På et tidspunkt før 1755 var
lektorieprædikestolen desuden blevet taget ned og formentlig ombygget til en almindelig prædikestol med
placering i sydsiden ved indgangen til koret, ligesom
korgitteret synes kasseret.
Vistnok o. 1750 blev kirken istandsat af ‘etatsrådinde
Krag’;15 dvs. Sofie Justdatter Juel (†1785), der 1740 var
blevet enke efter Niels Krag (jf. †eftermiddelalderligt kalkmaleri (s. 2087).85 Nærmere oplysninger om
istandsættelsens omfang og karakter er ikke overleveret.
1776 tilkom en ny altertavle med maleri af Paulus på
Areopagoshøjen; et sjældent anvendt motiv. I en indberetning fra o. 1773-75 berettes, at kirken var i god
stand, men ‘så simpel og fri for billedhuggeri, smukt
malerarbejde og andre sirater, som nogen kirke’.86 I
begyndelsen af 1800-tallet foretoges flere hovedrepa-
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rationer, hvis betydning for inventaret dog ikke kendes
(jf. s. 2079).87 O. 1825 tilkom en ny prædikestol.
1868 gennemførtes en omfattende, indvendig
restaurering. Et nyt alterbord blev opsat længere mod
vest, så der kunne indrettes et præsteværelse bag det, og
på bordet anbragtes en nygotisk altertavle med motiv
af Korsbæringen. Desuden blev alterskranken og hele
stoleværket på nær præstestolen fornyet.65
Efter overgangen til selveje blev kirkerummet 192021 gennemgribende restaureret under ledelse af maleren og billedhuggeren Johannes Kragh, der havde
udført udsmykninger i flere kirker.88 Arbejderne, der i
høj grad præger kirken i dag, indledtes med opsætningen af en ny prædikestol og videreførtes det følgende
år med en fuldstændig nyindretning af koret i nyromansk stil, der også er præget af samtidens skønvirkestil. De omfatter desuden korets mosaikgulv (s. 2082)
samt kalk- og glasmalerier (s. 2086-87).89 Samtidig fik
kirken sit første orgel.
I nyeste tid er prædikestolen fra o. 1825 genopsat
1986; orglet er fornyet 1970 og igen 1998. Den seneste
istandsættelse, der primært var af konserverende art, er
gennemført 2011.

Alterbord (jf. fig. 28), 1921, tegnet af Johannes
Kragh, udført af stenhugger Karl Østbjerg, Slæbæk. Bordet, af rødgrå granit, 134×78 cm, 79
cm højt, er inspireret af det romanske alterbord i Tømmerby Kirke (DK Tisted 172).65 Pladen hviler på fire ben, de to forreste runde og
let indadskrånende med en vulst foroven, de to
bageste firkantede. Bordet er anbragt på et lavt
podium med skråkant af tilsvarende materiale,
134×78×17 cm.
†Alterborde. 1) Middelalderligt, nedtaget senest
1868.90 2) (Jf. fig. 16b, d og h), 1868 eller tidligere,
af fyrretræ.91
Alterklæde, 2017, af bomuld, syet i patchwork
med bred bort af stiliserede engle, udført i lyse
brune og grønne nuancer. På bagsiden med broderede versaler: »Lis Lindskov 2017«.
†Alterklæder. 1) Omtalt 1576, af groft lærred.84
2) Omtalt 1862 uden nærmere beskrivelse.26 3)
(Jf. fig. 26 og 51), antagelig slutningen af 1800-tallet, af fløjl med kors af guldgaloner.
Af †alterduge kan nævnes: 1) 1667, skænket af
Bodil Madsdatter.92 2-3) 1921, tegnet og syet af
maler og billedhugger Ingeborg Clausen, prydet
med kors og lange frynser og lagt i korsform på
alterbordet (jf. Ollerup s. 2025).65

Alterudsmykning, 1921, tegnet og udført af Johannes Kragh, af grå sandsten, 71×114 cm. Relief
af det liggende, glorieprydede Korslam, opsat ved
alterbordets bagkant, hvor det indgår i nøje indholdsmæssig sammenhæng med østvæggens glasog kalkmaleri (jf. s. 2086-87).
†Altertavler. 1) Sandsynligvis senmiddelalderlig, beskrevet 1589 af biskop Jacob Madsen som
‘gammel’, med »Christi Korsfæstelse, Røffueren, Engle med Kalcke, Fløier malet«.33 Efter alt
at dømme var der tale om en trefløjet altertavle
med en (reliefskåret?) fremstilling i midterskabet
af Kristus på korset, flankeret af de to røvere og
omgivet af engle med kalke, der opsamlede blodet fra hans sår. På fløjene var malerier (†altermalerier nr. 1-2), og over tavlen hang en ‘himmel’,
antagelig en såkaldt fastedug (s. 2095).
1703 synes tavlen underkastet en gennemgribende renovering. Dens udseende herefter
kendes kun fra sognepræst Thomas Mortensen
Bredsdorffs indberetning 1755. Han beskrev alteret som ‘så simpelt, som jeg endnu har set noget’:
Det bestod af en tavle af brædder med et maleri
af Nadveren (†altermaleri nr. 3) i en glat, høvlet
ramme. Ved siden af tavlen var »ligesom tvende
Laager« (dvs. fløje) i tilsvarende ramme, og på
hver af disse et maleri af en engel (†altermalerier nr. 4-5). Tavlen hvilede på et ‘lige så simpelt’
postament med årstallet »1703«.83 Om end det
ikke fuldstændig kan udelukkes, at beskrivelsen
omhandler en nyudført, meget enkel altertavle
fra 1703, tyder særligt omtalen af de to ‘låger’ på,
at der snarere er tale om kirkens middelalderlige
altertavle, hvor midterskabets formentlig reliefskårne korsfæstelsesscene er fjernet og erstattet
af et maleri, ligesom alt udskåret rammeværk må
være borttaget.93 Tavlen må under alle omstændigheder være nedtaget 1776.
2) 1776,26 ‘en stor opstalt’ med et maleri af Paulus ved alteret i storfeltet (†altermaleri nr. 6), omgivet af udskårne figurer, samt to mindre malerier
(†altermalerier nr. 7-8).94 Nedtaget 1868.
3) (Jf. fig. 26 og 51), 1868, en portallignende
fyrretræsramme i nygotisk stil med flankerende
pilastre og indre rundbue hvorover trekantgavl
med krabbeblade. I storfeltet var et maleri af
Korsbæringen ((†)altermaleri ndf.). Rammen var
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Fig. 28. Korets indre, indrettet 1921. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of chancel, furnished in 1921.

egetræsmalet;57 på predellaen var en †indskrift
(Joh. 19,17). Nedtaget 1921.
(†)Altermaleri (fig. 29), 1868, Korsbæringen, angiveligt malet af dekorationsmaler Peter Syrak Hansen, Faaborg.95 Olie på lærred, ca. 225×145 cm,
indsat i en profileret ramme af egetræ fra 1921.65
Maleriet viser Jesus knælende med himmelvendt
blik. Han støtter med venstre hånd mod jorden
og holder med højre om korset, der ligger over
hans venstre skulder. Han er klædt i hvid kjortel
og rød kappe, jorden er brunlig med lave, grønne
vækster, i baggrunden et klippemassiv. Maleriet

var indsat i †altertavle nr. 3. 1921 blev det ophængt på sydvæggen vest for indgangsdøren.65
†Altermalerier. 1-2) Sandsynligvis senmiddelalderlige, malet på fløjene af †altertavle nr. 1. Motivet er ukendt.
3) 1703, Nadveren, ‘en ganske mådelig tegning
eller maling’, malet i midterskabet på †altertavle
nr. 1.83
4-5) Formentlig 1703, to engle, malet på fløjene på †altertavle nr. 1.83
6) 1776, Paulus på Areopagoshøjen, malet i storfeltet på †altertavle nr. 2. Maleriet viste Paulus,
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Fig. 29. Korsbæringen. (†)Altermaleri, 1868 (s. 2091). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– The Carrying of the Cross. (†)Altar painting, 1868.

der på Areopagoshøjen i Athen pegede på alteret
for en ukendt gud for at formane byens indbyggere til den sande gudsdyrkelse (Ap.g. 17,23).65
7-8) Formentlig o. 1776, tilhørende †altertavle
nr. 2. Ukendt motiv.
Altersæt (jf. fig. 30), 1925-26, udført af Just Andersen, København, efter tegning af Ingeborg
Clausen, Ollerup, og bekostet af Karen Pedersen,
enke efter friskolelærer Jørgen Pedersen, Ege-

bjerg.96 Kalken, 25 cm høj, har cirkulær fod med
kannelering og indskrift med graverede versaler
på den lodrette standkant: »Guds kærlighed og
Guds fred i Jesus Kristus«. Skaftet er sekssidet
og afsluttes foroven og forneden med en tovsnoning, knoppen er rund med ovale hjulkors
i gennembrudt arbejde. Bægeret er glat. Under fodens bund er to mesterstempler for Just
Andersen samt lødighedsmærke for sterlingsølv
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Fig. 30. Altersølv, 1925-26, tegnet af Ingeborg Clausen, udført af Just Andersen (s. 2092-94). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Altar plate, 1925-26, designed by Ingeborg Clausen, executed by Just Andersen.

»830 S«. Disken, 15 cm i tværmål, har tovsnoning
om fanen og georgskors med fordybede rammelinjer i bunden. Under bunden er stempler som
på kalken.
†Altersæt. 1) Omtalt 1576, af sølv.84 2) 1662,
skænket af Elisabeth Andersdatter Scheffer, enke
efter sognepræst i Nyborg, Mads Pedersen Lerche.92 Sættet, der vejede 25 lod,92 er beskrevet i
præsteindberetningen 1755.83 Kalken havde forgyldt, sekstunget fod med skiftevis runde og spidse
(kølbueformede) tunger. På en af de runde tunger var fæstnet et krucifiks, på en anden var en
graveret giverindskrift: »Madtz Pedersen Lercke.
Elsebeth Anders Daatter Schefer. Haver Foræret
Denne Kalck til Dene Kircke«, og på den tredje
stod »Kirchebye Kirche«. Skaftledene var sekssidede; på det nedre sås indskriften »ihesvs«, på det
øvre, lige under bægeret, »cristi«. Knoppen havde
seks rudebosser med sort emalje og forgyldte
bogstaver, der tilsammen dannede navnet »ihesvs«.

Den tilhørende disk havde indskrift i bunden:
»Kirchebye Kirche«. Sættet fandtes endnu ved kirken 1862.9
Oblatæsker. 1) O. 1890,26 fra Den Kongelige
Porcelænsfabrik, af sort porcelæn med forgyldt
kors på låget, 6 cm høj, 13,5 cm i tværmål. I låget
er et stort skår. Opbevares i menighedshuset.
2) (Jf. fig. 30), 1925-26, samhørende med altersættet, 3,5 cm høj, 13 cm i tværmål, ottekantet.
Låget har georgskors i relief og tovsnoning langs
kanten; i de mellemfaldende felter ses evangelisternes symbolvæsener i drevet arbejde: Mattæus’
engel, Johannes’ ørn, Markus’ løve og Lukas’ okse. Under æskens bund er mesterstempel for Just
Andersen og lødighedsmærke for sterlingsølv.
†Oblatæske, 1921, af tin.26
Alterkander. 1) O. 1850,26 fra Den Kongelige
Porcelænsfabrik, af sort porcelæn med guldkors,
33 cm høj. Hanken er skåret. Kanden opbevares i
menighedshuset.
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Fig. 31. Alterstager, 1581, skænket af fire mænd i sognet (s. 2094). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, 1581, donated by four men of the parish.

2) 1921,26 af tin, 24 cm høj, med vaseformet
korpus, svungen hank og løst, kuplet låg med
profileret knop. En tilsvarende kande findes i
Lunde Kirke (s. 2198). Kanden opbevares i menighedshuset.
3) (Jf. fig. 30), 1925-26, samhørende med altersættet, 26 cm høj, med ottekantet fod hvorover
tovsnoning, tilsvarende, pæreformet korpus samt
låg med lågknop, udformet som to modstillede
blomsterbægre. Under kandens bund er mesterstempel for Just Andersen og lødighedsmærke for
sterlingsølv.
4) Nyere, af sølvplet, 7,5 cm høj, med blade
og bær graveret på hver side af korpus. Under
bunden stempel for Dansk Forsølvningsanstalt
København, Fakkelmærke (kvalitetsmærke) samt
»3090«.
Alterstager (fig. 31), 1581, skænket af fire mænd
i sognet, jf. ndf. De 38 cm høje stager hviler på tre
kugleformede ben, der ved en stav og et ringformet led er fastgjort til den profilerede fod. Der-

over cylinderskaft i fire afsæt med skarprygget
midterring mellem to profilringe og høj, profileret lyseskål hvorpå næsten enslydende indskrift
med fordybede versaler. På den ene stage læses:
»Her Nels Iwl Iorgen Iepsen i Slebeck Kyruer
1581 Hans Helsen i Egberch Kirver Hans Fris
HD«, på den anden: »Her Nels Iwl Iorgen Iepsen i Slebeck Kyruer 1581 Hans Helsen i Egberch Kyruer Hans Fris HD«.97 Over indskriften
er på begge stager et mærke, dannet af de sammenskrevne versaler, »INP« eller måske »INPI«.98
De nævnte navne er identificeret som Niels Juul,
sognepræst i Kirkeby 1558-o. 1585, Jørgen Jepsen, ejer af Slæbækgård, Hans Hellesen, ejer af en
gård i Egebjerg og herredsfoged i Sunds Herred,
samt Hans Friis, rådmand og kirkeværge til Skt.
Nikolaj Kirke i Svendborg.99
†Lysestage, formentlig o. 1650-1700, af messing,
16 cm høj, med cirkulær, profileret fod- og lyseskål samt balusterskaft med kugleled. Stagen, der
stod i våbenhuset, blev stjålet år 2000.100
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†Alterbøger. 1) Formentlig middelalderlig, omtalt 1576, et ‘gammelt’ graduale på pergament.84
2) Formentlig middelalderlig, omtalt 1576, et
‘gammelt’ missale (messebog).84 3) O. 1576 modtog kirken som de fleste andre kirker i herredet
et eksemplar af Hans Thomesens salmebog (1569,
jf. s. 2032, 2154, 2206). En jernlænke, der fulgte
med til at fastgøre bogen, var dog for skrøbelig.84
†Fastedug, formentlig senmiddelalderlig. Ved Jacob Madsens besøg i kirken 1589 var der over
(foran?) den senmiddelalderlige altertavle ophængt
en ‘himmel’ af lærred, hvis ene ende hang ned
mod tavlen, og hvorpå var malet en fremstilling af
Kristus som verdensdommer (‘Kristi dom’); formentlig en såkaldt fastedug eller fasteforhæng.101
Messehagel, 1984,26 af grøn uld med indvævet
kors på for- og bagside i lysere nuancer. I menighedshuset.
†Messehagler. 1) Omtalt 1576, af rødt fløjl.84 2)
En ældre messehagel, skænket 1662 af Elisabeth
Andersdatter Scheffer, enke efter sognepræst i
Nyborg, Mads Pedersen Lerche (jf. †altersæt nr.
2).92 Hagelen, der var brugt på tidspunktet for
donationen, er formentlig identisk med den hagel, der 1720 blev beskrevet som gammel og dårlig, ‘dog kan den bruges’.18 1729 behøvedes en
ny.18 3) 1862 nævnes en messehagel uden nærmere beskrivelse.26 4) (Jf. fig. 51), 1893, skænket
af Camille Jessie Bille-Brahe til Egeskov, af rødt
silkefløjl, ‘særdeles smuk’.41
†Messeskjorter. 1) Omtalt 1576.84 2) Anskaffet
1664/65 for 32 mark.17
†Messeklokke, omtalt 1576, en lille klokke ved
alteret.84
Alterskranke (jf. fig. 28), 1921, tegnet af Johannes Kragh, udført af kunstsmed Hans Rasmussen,
Hudevad.65 Skranken, opstillet i hesteskoform
med rette sidepartier mod væggene, består af
spinkle, ottesidede balustre af sortmalet smedejern under en tilsvarende håndliste, afsluttet med
profilerede messingknapper. Knæfaldet, 1971,45
er af kantsatte røde mursten med hynder af rødbrun uld, tidligere af brunt skind.
†Alterskranker. 1) Omtalt 1825, da knæfaldet
skulle betrækkes.36 1862 fremgår det, at skranken
var firkantet og betrukket med læder.26 2) (Jf. fig.
26), 1868, hesteskoformet og af større omfang
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end nr. 1,65 bestående af drejede balustre under
en håndliste.
Døbefont (fig. 32), romansk, af grovkornet, rødgrå granit, ca. 50 cm høj, placeret på en fod fra
1921 af lysere, grå granit;9 den samlede højde er
78 cm. Kummen, 69 cm i tværmål, har foroven
og forneden en bort med små cirkelornamenter
hvorimellem et bredt bånd med rankeslyng. To
vulster markerer overgangen til det diminutive
skaft. Den firkantede, profilerede fod er udført
1921 efter tegning af Johannes Kragh.
Fonten tilhører den midtfynske type, nærmere
bestemt den mere enkle undergruppe, der kun
er dekoreret med rankeværk.102 1589 stod fonten
endnu i tårnrummet.33 Den blev siden flyttet til
koret, hvor den hvilede på en muret fod.57 1921
blev den opstillet på sin nuværende plads, vestligst i korets nordside.
Dåbsfad (fig. 33), formentlig 1700-tallet, af kobber, 50 cm i tværmål. Fanen er dekoreret med
en kølbuefrise og små bukler i drevet arbejde og
kantes af tovsnoninger, der gentages om bunden.
Et lignende fad findes i Hygum Kirke (DK Ringkøbing 1395).

Fig. 32. Døbefont, romansk (s. 2095). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Romanesque font.
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Fig. 33. Dåbsfad, formentlig 1700-tallet (s. 2095). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal dish, probably
1700s.

Dåbskande (fig. 34), 1891-92, udført hos guldsmedefirmaet J. Wakely & F. C. Wheeler, London,
skænket 1989 af Inger Borch Madsen, Kirkeby.
Den 17,5 cm høje kande i barokstil har cirkulær
fod, kugleformet korpus med dekoration i drevet
arbejde af blade, blomster, frugter m.m.; cylindrisk, glat hals. Den todelte hank er smykket med
et skægget mandshoved og fæstnet til kanden
ved en muslingeskal foroven og en dyrepote eller
fugleklo forneden. På den ene side af halsen er
fire stempler: mestermærke for J. Wakely og F. C.
Wheeler, London,103 en gående løve (lødighedsmærke), et leopardhoved (bymærke for London)
og et »Q« (datomærke for 1891-92).104
†Korgitter. 1589 noterede biskop Jacob Madsen,
at koret var »indluct met Døre og Sprinckel«.33
Gitteret bestod formentlig af faste sidepaneler
omkring et sæt fløjdøre. Det nævnes ikke 1755
og blev sandsynligvis nedtaget før dette år.
Prædikestole. 1) (Fig. 35), o. 1825, af fyrre- og
egetræ (gesims og fodliste). Kurven er cylinderformet105 med to profilerede fyldinger med
cirkelornament, profileret fodstykke og gesims
med tandsnit under en håndliste. Bæresøjlen og
vindeltrappen er fra 1986; oprindeligt fandtes

en muret fod.26 Stafferingen, fra 2011, er grårosa
med lysere, grå fyldinger og profiler, til dels med
forgyldning. 1868 blev stolen egetræsådret med
brune stafferinger;65 en tilsvarende, men yngre
bemaling suppleret med uægte forgyldning konstateredes 1986.106 1920 blev prædikestolen nedtaget og henlagt på loftet, 1986 blev den restaureret, malet i grågrønne nuancer og genopsat på
sin oprindelige plads i skibets sydøsthjørne.45
2) (Fig. 55, jf. også fig. 36), 1920, tegnet af Johannes Kragh,65 skænket af gårdejer Jens Knudsen og
hustru Mine, f. Sundsgaard, Egebjerg, til minde
om deres afdøde søn Peter Valdemar Knudsen.107
Af egetræ. Kurven, der er udformet i ungrenæssancestil,108 har fem højrektangulære fyldingsfag,
adskilt af halvsøjler med kannelurer, profileret
fodstykke og krongesims med englehoveder på
hjørnerne. Storfelterne har svagt fordybet rifling, afbrudt af et glat bånd hen over midten. En
svejfet bogstol, fastgjort til overkanten, har på
oversiden en udskåret solsikke, på undersiden et
englehoved.109 Indvendig i kurven under bogstolen er med reliefversaler anført årstallet: »1920«.
Håndlisten er polstret med lysebrunt skind.

Fig. 34. Dåbskande, 1891-92, udført hos guldsmedefirmaet J. Wakely & F. C. Wheeler, London (s. 2096).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal jug, 1891-92,
executed by the goldsmith’s firm J. Wakely & F. C. Wheeler,
London.
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Fig. 35. Prædikestol nr. 1, o. 1825 (s. 2096). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit no.
1, c. 1825.

Til stolen hører en underbaldakin, bestående af
seks svejfede, kannelerede bøjler, hvis øvre ender
er oprullet i volutter med bladornamenter omkring en syvsidet bærestolpe.
Prædikestolen var opsat i skibets sydøsthjørne.
Den blev nedtaget 1986 og henlagt på loftet.
†Prædikestol. Formentlig 1576, en lektorieprædikestol, tidligst omtalt 1589 af biskop Jacob
Madsen, der noterede, at prædikestolen var »for

Choret«,33 dvs. indrettet som en fremspringende
karnap på et pulpitur over †korgitteret. Typen
kendes fra adskillige kirker, bl.a. Skårup (s. 1795),
men kun to er bevaret i deres oprindelige sammenhæng, nemlig i Ulfborg (Ringkøbing Amt)
og Thise (Hjørring Amt).110
Lektorieprædikestolen blev, uvist hvornår, taget
ned og efter alt at dømme ombygget til en almindelig prædikestol, som opsattes i kirkens sydside.
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Fig. 36. Indre set mod øst med prædikestol nr. 2 fra 1920 (s. 2096). Foto Erik Skov 1973. I NM. – Interior looking
east with pulpit no. 2 from 1920.

1755 berettede sognepræst Thomas Bredsdorff
således, at prædikestolen havde en meget gammel
og næsten ulæselig, udskåret indskrift: »Guds ord
thet blifver evindelig. Salig erre de som høre guds
ord, og bevare thed. Luce deth XI Cap: 1576«,
men tilføjede, at han ikke kunne afgøre, om de
sidste cifre i årstallet var 76 eller 96, ‘eftersom det
er inde i en krog ved muren, hvor jeg ikke ret kan
komme til at se, men mere må føle mig dertil’.111
Stolen var udsmykket med nogle dårligt udskår-

ne blomster og havde ingen himmel.112 1811 var
den ved at falde fra hinanden, og både lister og
fyldinger manglede foroven og forneden.34
Stolestaderne (jf. fig. 26-27 og 36), 1868, har 109
cm høje endegavle med tagformet afslutning foroven og svejfet, profileret armlæn samt fyldingsryg. Forpanelerne har kvadratiske fyldinger, mens
bagpanelet ved udgangen har indbygget salmebogsreol, og bagpanelerne i vest er indrettet med
skabe mod nord og hylder mod syd. Stolene er
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2011 ombygget og malet sortviolette med forgyldt korsmotiv på gavlen. Sæderne har hynder af
grågrøn uld.Ved en farveundersøgelse 2005 konstateredes, at stolene oprindeligt var egetræsmalede i lyse, gullige nuancer.113 De blev siden malet
mørkebrune, derpå, i 1921, i to røde nuancer, og
1965 udførtes bemaling i tre grågrønne farvetoner.114 De er opstillet i to rækker med 15 bænke i
nord, 14 i syd. Tilsvarende stole findes i Stenstrup
og Lunde (s. 2162 og 2200).
†Stolestader, antagelig fra o. 1600. 1663 udførtes
en ny stol for 8 mark;17 1671 udførtes yderligere
seks nye stole.17 1805 var nogle af stolene løse og
skulle fastgøres.115 1862 stod der 23 stole i sydsiden og 28 i nord; den forreste stol i hver side var
‘indklædt’, dvs. lukket med panelværk.26 1862 var
stolene malet med perlefarve.26
Angivelig havde ejeren af Brændeskovgård, der
tidligere hørte til sognet, stolestade i kirken (†herskabsstol(?)), men o. 1566 overførte Johan Friis til
Hesselager gården til Gudbjerg Sogn (Gudme
Hrd.).116
†Skrifte- og præstestole. 1) Omtalt 1589, ‘lille’.33
2) 1671 udførtes en ny skriftestol.17 3) (Jf. fig. 26
og 51), 1868, indrettet bag alteret og afskærmet
fra koret med panelvægge og gardiner. Møbleret med en †bænk, som 1899 ønskedes erstattet
af en passende stol.26 4) 1924, tegnet af arkitek-

Fig. 37. Bord, o. 1775 (s. 2099). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Table, c. 1775.
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Fig. 38. Pengeblok, antagelig 1700-tallet (s. 2101). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Poor box, presumably 1700s.

terne Daniel Rasmussen og Ejnar Mindedal Rasmussen, skænket af gårdmand Jens Nørregaard,
Dongs Højrup.65 En armstol med polstret sæde
og ryg, hensat i det nyopførte sakristi.
†Degnestol. Omtalt 1589, ‘lille’.33 1729 var stolen i stykker og skulle udskiftes.18
Løse stole. 1) 1970,45 24 styk, malet sortviolette
med lyst, grågrønt betræk og opstillet i skibets vestende, i østenden foran nordre stolerække (jf. fig.
39) samt i koret. 2) Nyere, fire styk Børge Mogensen J39, af eg med flettet sæde. I våbenhuset.
1862 stod fire †bænke i koret og to i våbenhuset.
Bord (fig. 37), o. 1775, skænket o. 1990 af Inger
Borch Madsen, Kirkeby. 79 cm højt, hvidmalet
med blå blomstermotiver på sargen. Bordpladen
er dækket med hollandske porcelænskakler med
blå blomster. Bordet står i våbenhuset; tidligere i
koret.117
†Skab, omtalt 1729, gammelt og i stykker. Skabet stod ved alteret.18
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Fig. 39. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking west.
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Fig. 40-41. 40. Salmenummertavle, 1800-tallets første halvdel (s. 2102). 41. Salmenummertavle, o. 1900 (s. 2102).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 40. Hymn board, first half of 1800s. 41. Hymn board, c. 1900.

Pengeblok (fig. 38), antagelig 1700-tallet, af træ
med rester af lysegrå maling, 83 cm høj. Blokkens
overside, hvori pengerille, samt en låge i forsiden
er beklædt med jern; lågen lukkes med vandrette,
hængslede jernbånd. Blokken opbevares på loftet.
Pengebøsse (jf. fig. 10), o. 1958,26 af egetræ, rektangulær med pengerille øverst. I forsiden er
foroven et udskåret lam, forneden står med fordybede versaler: »Kirken«. Bøssen er fastgjort til
stolepanelet ved udgangen til våbenhuset med et
vandret jernbånd, bemalet i sortviolet.
†Pengebøsser. 1-2) (Jf. fig. 26), omtalt 1862, af
jernblik, sortmalede med indskrift på forsiden
med lys fraktur: »Til de Fattige«. Fastgjort til stolestaderne ved gangen til våbenhuset.26 †Klingpung,
omtalt 1862.26

Danmarks Kirker, Svendborg

Dørfløje. Udvendige. 1) (Jf. fig. 13), nyere, rundbuet dobbeltfløj af lakeret eg. I våbenhuset. 2)
Nyere, rundbuet enkeltfløj af lakeret eg med
genanvendte beslag af sortmalet jern. I trappehuset. 3) 1993, enkeltfløj af lakeret eg, svarende til
forgængeren, der var ødelagt af råd.30 I sakristiet.
Indvendige. 1) Formentlig 1924, enkeltfløj med
tre fyldinger og dørgreb af messing, gråmalet.
For sakristiet. 2) (Jf. fig. 10 og 14), slutningen af
1980’erne, enkeltfløj med tre fyldinger og dørgreb
af messing, gråmalet. Mellem våbenhus og kirke.
†Udvendig dørfløj, omtalt 1664/65 som indgangsdøren, dvs. formentlig i våbenhuset, da låsen skulle fornys.17 1720 var der hul forneden på
fløjen, så dyr kunne komme ind i kirken,18 og
1803 beskrives den som ‘aldeles brøstfældig’.87
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Orgel (jf. fig. 39) 1998, med 15 stemmer, en
transmission, to manualer og pedal. Bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Principal 8', Gemshorn 8', Oktav 4', Oktav 2', Cornet 2 kor, Mixtur 3-4 kor. Svelleværk:
Gedakt 8', Salicional 8', Rørfløjte 4',Waldfløjte 2',
Quint 11/3', Obo 8'. Pedal: Subbas 16', Oktav 8'
(trm.), Gedakt 8', Fagot 16'. Manualomfang C-g 3,
pedalomfang C-f 1. Tremulant for SV. Koblinger:
HV+SV, HV+SV16', P+HV, P+SV. Opstillet på
gulvet i kirkens tårnrum med østvendt facade og
spillebord. Den femfeltede facade er tegnet af arkitekt Lars Mindedal. Facaden blev 2011 gråmalet med gyldne gitre; den oprindelige bemaling
var rød og grøn. Orglet blev delvist finansieret
gennem testamentariske gaver, jf. mindeplade af
messing på orgelhusets sydside: »Donation fra
Elna & Niels Madsen(,) Karen & Niels Nielsen
har muliggjort opstillingen af dette orgel. Indviet
3. juni 1998«.
†Orgler. 1) 1921, med fem stemmer og ét manual, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M.
Sørensen, skænket af Rasmus Nielsen, Slæbækgård.118 Orglet var forsynet med oktavkobling og
svelle. Facaden var tegnet af Johannes Kragh.119
2) 1970, med seks stemmer, ét manual. Bygget af
Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri, Bagsværd.
Udvidet 1979 af samme til syv stemmer, ét manual
og pedal. Orglet, der var placeret på gulvet i tårn-

Fig. 43. Kirkeskib, 2016 (s. 2103). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church ship, 2016.

rummet med østvendt facade og spillebord, blev
1996 flyttet til Øster Skerninge Kirke (s. 1990).120
Salmenummertavler. 1-6) (Fig. 40), 1800-tallets
første halvdel, sortmalede med svejfet overkant
og dråbeformet hul til ophæng. 1899 ønskedes
de fornyet.26 Tavlerne opbevares på loftet.
7-10) (Fig. 41), o. 1900, af træ, 100×52 cm, lodret delt med profileret fodstykke og gesims hvorover trekantgavl med knap; beregnet til skydebrikker. Lysegrå med indskrift med sort fraktur:

Fig. 42. Ildkar, muligvis 1670/71 (s. 2103). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Fire vessel,
probably 1670/71.
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»Før Prædiken« og »Efter Prædiken«. Tilsvarende
tavler i Lunde Kirke (s. 2202). 11) 1945,26 75×42
cm, af tilsvarende udformning, med indskriften:
»Altergang« og »Daab«. 1965 blev tavlerne malet
i grågrønne nuancer.
Præsterækketavle, 1981, tegnet af arkitekt Alan
Havsteen-Mikkelsen.32 Rektangulær tavle af træ,
lysegrå med mørkegrå ramme. Indskrift med mørkegrå versaler og antikva. På våbenhusets vestvæg.
Maleri, portræt af sognepræst Jens Sophus Bang,
en kopi af I. Brandts portræt fra 1896 i Ollerup
Kirke (s. 2045).
Et relief, udført 2005 af billedkunstner Hans
Kjær, af træ, er ophængt på våbenhusets nordvæg
(jf. fig. 14).121
Lysekroner. 1-2) (Jf. fig. 27), 1920, barokkopier
med otte fligede arme, hver arm med to lyseskåle,
udgående fra et balusterskaft med stor, profileret
hængekugle med dråbeformet knop. Øverst er
otte små pyntearme med refleksblomster. Kronerne er ophængt i skibet i sortmalede jernkæder
med forgyldte kugler.
Lampetter, nyere, af messing. På korets og skibets
langvægge er opsat messinglampetter med seks
nedadvendte, dråbeformede pærer (‘lysdråber’),
på vestvæggen og i våbenhuset er tilsvarende
lampetter med tre lyskilder. To moderne lysbuer
er opsat i koret og tårnrummet (jf. fig. 39).
To kandelabre (jf. fig. 27), 2015, tegnet af Anne
Grete Tofte Weber og udført af Hudevad Smedjemuseum, af smedejern og messing, hver med
fem lys. I koret.
Ildkar (fig. 42), muligvis anskaffet 1670/71, ‘et
nyt fyrtøj at hente ild i’, dvs. til at hente trækul til tænding af alterlysene (jf. DK Ribe 1553
og 2022).17 Cylinderformet beholder af jernblik,
16,5 cm høj, med fladt, hængslet låg med gennembrydninger og fornyet håndtag af træ.
†Ildkar, omtalt 1576, af kobber.84
Kirkeskib (fig. 43), 2016, »Ane-M(argrethe)«,
bygget af Fritz Jürgensen, Thurø, skænket af Søren Klaris.122 En model af en jagt fra 1794 fra
Marstal. Skroget er rødt og sort med ‘hvergarnsstriber’ i grønt, rødt og hvidt, navnet er anført på
to små plader i agterpartiet med forgyldte versaler.
Skibet er ophængt i en sortmalet jernkæde med
forgyldte kugler i buen mellem skibets to fag.
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Fig. 44. Klokke, 1705, støbt af Friderich Holtzmann,
København (s. 2103). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Bell, 1705, cast by Friderich Holtzmann, Copenhagen.

†Ligbåre, anskaffet 1664/65 for 12 mark.17 1729
skulle den repareres.18 Muligvis den samme, som
1809 stod i våbenhuset.34
Klokke (fig. 44), 1705, omstøbt af Friderich
Holtzmann, København. Tværmål 90 cm. Om
halsen er støberindskrift med reliefversaler imellem bladborter, den øvre med palmetter, den
nedre rigere udformet med slyngede grene med
blomster og blade: »Me fecit Friderich HoltzMann Hafniæ« (mig gjorde Friderich Holtzmann
København). Indskriften fortsættes på legemet:
»til Guds ære kirckens zirat og meenighedens
gaufn omstøbt dend 22 september anno 1705«.
Klokken, der hang i en vuggebom fra 1940’erne,
blev 1991 omhængt i slyngebom.30
†Klokker. 1-2) Omtalt 157684 og 1589.33 1675
nævnes kun én klokke.123
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Fig. 45-46. *Kyras, 1700-tallets første fjerdedel, anvendt som epitafium over kaptajnløjtnant ved kavaleriet Hans
Anthon Curtius (†1729) (s. 2104). 45. Forside. 46. Bagside. I Svendborg Museum. Foto o. 1921, i NM. – *Cuirass,
first half of 1700s, used as memorial to Lieutenant Captain of Cavalry Hans Anthon Curtius (†1729). 45. Front. 46. Back.

GRAVMINDER
Oversigt. Et *kyras fra 1729 med funktion af epitafium
findes i Svendborg Museum. Det hang oprindeligt i
koret. 1755 anføres, at der hverken er murede begravelser eller gravminder i kirken.83

*Kyras med funktion af epitafium (fig. 45-46),
1700-tallets første fjerdedel, over Hans Anthon
Curtius, kaptajnløjtnant ved kavaleriet, *27. sept.
1676 i Plön i Holsten, søn af kancelli- og konsistorialråd Christian Curtius, assessor og gehejmesekretær ved den højfyrstelige slesvig-holstenske
regering, og hustru Anna Catharina Soltov, g.m.
Boletta Catharina Nors 6. nov. 1708, med hvem
han fik to sønner, der ligesom deres mor overlevede ham, †18. aug. 1729 i Egebjerg, 52 år, 10
måneder og tre uger gammel.
Et officersfeltkyras124 eller bryst- og rygpanser,
bestående af to plader af jern, stærkt rustne, samlet
med sekundære stropper af læder. Kyrasset måler
44×31,5-57 cm. Foroven på brystpladen er Frederik IV’s spejlmonogram fæstnet (kronen dog

afbrækket). På begge plader var oprindeligt en
malet, forgyldt †indskrift, der blev afskrevet 1755
af sognepræst Thomas Bredsdorff: »Epitaphium/
Her giemmes i Jorden alt hvad der kand blive til
Jord af denVelædle ogVelbyrdige nu Himmelsalige
Mand Hans Anthon Curtius fordum Hans Kongl:
Majestets til Dannemarck og Norge velbestalter
Capitain Lieutenant ved Cavalleriet. Hans berømmelige Forældre Velædle og Velbyrdige Christian
Curtius, Cancellie og Consistorial Raad, Assessor
og Geheime secretarius ved den Høy-Forstelig
Sleswig Holsteinske Regiering, samt Velædle og
Velbyrdige Frue Anna Catharina Soltov(,) begge
Salig hensovede(;) fandt sig i den Forstelige Residentz Stad Pløen aar 1676 den 27 September velsignede af Gud med ham; hand Selv fra hans første
ungdom indtil hans salige afskeeds sidste Øyeblick
fandt i alle sine Veye kiendelige fodspor af Guds
Velsignelser; en uforfalsket Guds frygt en uforfærdet Mandighed, en uovervindelig Ærlighed, banede ham veyen til et anseeligt Embede i Krigen
efter det andet[!]; Guds egen naadige forsyn led-
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sagede ham til det livsaligste ægteskab aar 1708
den 6 November med den velædle og Velbyrdige
Frue Boletta Catharina Nors, i hvilket hand Saae
sig tvende Velartede Sønners Fader, Som tillige
med deris bedrøvelige Moder overlever hans død,
Som indfaldt i Fyen udi Egeberg den 18de Augusti 1729, Saa salig for ham, Som Sørgelig for hans
efterladte Frue Sønner og Venner: hand haver udlevet sin tid som var 52 aar 10 maaneder og 3
uger med Naade for Gud med Troeskab for sin
allernaadigste Arve Konge og Herre, med ære for
Menniskene og Lever nu hos Gud i ævig ære«.83
Kyrasset, der kan have været benyttet af afdøde
under hans aktive militærtjeneste, hang oprindeligt i korets nordside på pillen ved døbefonten.125
1858 stod det bag alteret; biskop Engelstoft omtaler desuden et †sværd, som havde hængt sammen med det;126 i synsprotokollen 1862 nævnes
en lille kårde.26 1921 blev det overført til Svendborg Museum (inv.nr. 7776-77).127
†Gravsten. Ved Henry Petersens besøg i kirken
i slutningen af 1800-tallet mindedes gamle folk
endnu, at der havde ligget gravsten med indskrift
i gulvet, men disse var for længst væk.128
†Gravtræ, o. 1559, over Nils Iwl (Juul), †1559,
og Boild (Bodil)Nilsdotter (Nilsdatter), »sofve
de vdi Herren«.83 Gravtræet, der kun kendes fra
præsteindberetningen 1755, var af eg, rektangulært, ‘gjort som en ligsten’, og havde indskrift
med versaler.129 Det lå i gangen neden for koret.83
Jordfæstebegravelse. 1755 blev Anders Hviid, tidligere provst i Skovby Hrd., begravet i gangen
lige ud for prædikestolen, 74 år gammel.130
Mindekrans, 1898, over kirkens sognepræst, Jens
Sophus Brandt, *15. sept. 1838, †15. dec. 1898.
Af sølv, udformet som en krans af egeløv og bundet med en sløjfe forneden. På båndenderne er
indskrift med fordybet skriveskrift. Kransen er
monteret på en plade beklædt med sort fløjl og
ophængt på nordvæggen i vestfaget under afdødes portræt (s. 2103).
*Kirkegårdsmonument (fig. 47), o. 1850, over
ukendt. Sortmalet støbejern, 112×57 cm. En
tværoval plade er opsat på en stang med tvedelt
fod. Fra pladens top udgår spinkle, snoede blomsterstilke; lignende ornamenter ses forneden. I
Svendborg Museum (inv.nr. 11.706)

KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Kirkeby Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i Svendborg Amt i
almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933- , er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen på det pågældende amt; referencer
inden for Svendborg Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet København (RAK). Reviderede
Regnskaber, Kirkeregnskaber: Regnskaber Fyn 16621837. 3. Nyborg Provsti. Gudme, Sunds, Ærø og Als
Herreder 1662-74 (RAK. Rev. rgsk. Rgsk. Fyn).
Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv: Indberetninger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786.
– Synsforretninger over kirker med uddrag af regnskab 1631-35. – Synsforretninger over kirker 1718-35
(Bispeark. Syn over kirker). – Indberetninger om kirker
og kirkegårde 1812-43 (Bispeark. Indb. om kirker og
kirkegårde). – Synsforretninger over kirker og præstegårde 1872-98 (Bispeark. Syn over kirker og pr.gårde).

Fig. 47. *Kirkegårdsmonument, o. 1850 (s. 2105). I
Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Churchyard monument, c. 1850.
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– Sunds Herreds breve 1541-1805, 1805-1968 (Bispeark. Sunds Hrds. breve). Sunds Herreds provstiarkiv:
Register over kirkernes indkomster 1576 (Provstiark.
Reg. over kirkernes indk.). – Kirkeregnskaber 164575. – Justitsprotokol m.m. 1690-1824 (heri kirkesyn
1760-1824) (Provstiark. Justitsprot. m.m.). – Breve fra
biskop, amtmand, stiftsøvrighed og forskellige 17271812 (Provstiark. Breve fra biskop m.fl.). – Synsprotokol for kirker 1935-81 (Provstiark. Synsprot.). Svendborg
Amtsprovsti: Synsprotokol for Sunds og Sallinge herreder 1824-39 (Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.). Kirkeby
Sogn: Embedsbog 1858-1970 (Sogneark. Embedsbog).
Longelse Sogn: Regnskabsbog 1581-1675 (Longelse
Sogn. Rgsk.). Kirkeby menighedsråd: Forhandlingsprotokol for menighedsrådet 1953-84 (Menighedsrådsark.
Forhandlingsprot.). Fyn i almindelighed. Topografica: 3.
Indberetninger til Jessen, Thurah og Danske Atlas
1743-71 (Fyn i alm. 3. Indb. 1743-71). – 4. Samlinger
vedrørende Fyens Historie og Topografi. Fortegnelse
over Fyns stift 1610 ff. (Fyn i alm. 4. Saml. Vedr. Fyns
Hist.). – 6. Udskrift af de af stiftets præster i henhold
til stiftsøvrighedens befaling af 22. okt. 1706 indgivne
beretninger om kirkerne og disses antikviteter (Fyn
i alm. 6. Indb. 1706). – 15. Fyn O. Ollerup. Diverse
optegnelser vedr. Ollerup og Kirkeby sogne 17071926 (Fyn i alm. 15. Ollerup. Div. optegn.). – 17a. Fyn
St-U. Sunds Herred. Sognepræsters efterretninger om
de forskellige sogne 1760-1800 (Fyn i alm. 17a. Sunds
Hrd. Sognepræsters efterretn.). Den kgl. bygningsinspektør: Kirker, korrespondance, bilag, tegninger m.m.
1863-1927 (Den kgl. bygningsinspektør. Kirker m.m.).

Kirkens arkiv. Synsprotokol 1861 ff. (Kirkens arkiv.
Synsprot.).
Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. A 467. Kirkeby Kirke
1904-99.
Det Kongelige Bibliotek (KB). Gamle kongelige Samling. 2351. 4º. Udskrift af Præsteskabets i Fyens Stift
Antegnelser om Kirkerne i Fyen og underliggende
der i Stiftet, for det meeste samlede og indgivne til
Stiftets Øvrighed 1706-1707, med nogle faae Tegninger af Gravsteder og Vaabener (GKS 2351. 4º. Indb.
1706-07). Kallske samling. 377. 4º. Kopi af beskrivelse
over kirkerne og herregårdene i Fyn og i Langeland, af
sognepræsterne til Thuras brug forfattet 1755 (Kallske
saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755).
Nationalmuseet (NM). Håndskriftsamlingen: C. T.
Engelstoft, Kirkene i Fyns Stift (med register af Olaf
Olsen) (NM. Engelstoft). Notebøger m.v.: N. L. Høyen
VIII, 18 f. (1830). – Henry Petersen XXI, 5-7 (uden
år, 1800-tallets sidste fjerdedel). Indberetninger: J. Vilh.
Petersen 1890 (bygning, inventar). – Mogens Larsen
1986 (kalkmaleri). – Jens Johansen 1986 (prædikestol).
– Arne Nyboe 1995 (altersølv m.m.). – Lise Thillemann 2004 (kalkmaleri). – Karin Vestergaard Kristiansen 2005 (inventar).
Rønnow Arkitekter A/S. Det Kgl. Bygningsinspektorats
arkiv: Kirkeby Kirke (Bygn.insp.ark. Kirkeby).
Tegninger og opmålinger. Nationalmuseet (NM.):
J. Vilh. Petersen 1890 (plan, opstalter og snit af kirken
inden restaurering). – J. Vilh. Petersen 1890 (vertikale
og horisontale snit og opstalt af rekonstrueret tårn). –
Aage Jørgensen 1943 (*kirkegårdsmonument). – H.P.
Knudsen 1962 (plan og snit af kirken samt situationsplan). – Lars Mindedal 1974, 1986 og 1995 (plan og
opstalter af kirken). – Lars Mindedal 1991 (forslag til
ombygning af klokkestol).
Litteratur. Hans Nørgaard, Ollerup og Kirkeby kirker
– en beretning om 2 sydfynske kirker og deres præster gennem
tiderne, 1973 (Nørgaard 1973). – Kirsten Lindberg, Kor
med kunst og kyras i Kirkeby Kirke. Kirkens historie fra
middelalderen til i dag, Danmark 2017 (Lindberg 2017).
Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen,
kirkens omgivelser og bygning ved Pia Katrine Lindholt, glas- og kalkmalerier, inventar og gravminder ved
Rikke Ilsted Kristiansen, heraf dog orgler ved Kristian
Lumholdt. Arkivalielæsning ved Marie Louise Blyme,
Rasmus Christensen, Bjørn Westerbeek Dahl, Kathrine
Faust Larsen og Lukas Svane Nielsen m.fl. Oversættelse til engelsk ved James Manley. Korrektur ved Anne
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Fig. 49. Kirken set fra nordøst. Tegning ved J.Vilh. Petersen 1890. Privateje. Foto Arnold Mikkelsen 2018. I NM. –
The church seen from the north east.
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Fig. 52. Hvælv i koret (s. 2079). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Vaulting in the chancel.
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Fig. 55. Prædikestol nr. 2, 1920, udført af Johannes Kragh (s. 2096). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit no. 2,
1920, executed by Johannes Kragh.
sen besøgte kirken skærtorsdag, altså ved fastetidens
slutning. Om fasteklæder, der anvendtes til at tildække
altertavlerne i fastetiden, se Søren Kaspersen, »Altertavlerne i deres kirkelig-liturgiske og andagtsmæssige
kontekst«, Sissel F. Plathe og Jens Bruun (red.), Middelalderlige altertavler i Haderslev Stift, Herning 2003, 40
f.; jf. også Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder,
IV, Kbh. 1959, 197 f.
102
Til samme gruppe (type Va) hører bl.a. fontene i
Aastrup og Sandholt-Lyndelse (Sallinge Hrd.) samt
fonten i Stenløse (DK Odense 3144). M. Mackeprang,
Danmarks middelalderlige Døbefonte, Kbh. 1941, 124 f.
103
Charles J. Jackson, English Goldsmiths and their Marks.
A History of the Goldsmiths and Plate Workers of England,
Scotland, and Ireland with over Thirteen Thousand Marks, 2.
udg., London 1921, 234.
104
Jackson 1921 (note 103), 90.
105
Cylinderformede prædikestole kendes fra bl.a. Vor
Frelsers Kirke i København (1773, DK KbhBy 572),
Dreslette (1785-87, Odense Amt), Horne (o. 1810, Sallinge Hrd.) og Søllinge (Vindinge Hrd.).I Svendborg Skt.
Jørgens opmuredes en rund †prædikestol 1823 (s. 432).
106
NM. Indb. ved Jens Johansen 1986.
107
RAO. Sogneark. Embedsbog; Kirkens arkiv. Synsprot. Snedkerarbejdet udførtes af Carl Foged, Ege-

bjerg Hede, smedearbejdet af smed Hans Rasmussen,
Hudevad.
108
Se f.eks. prædikestolen fra Pjedsted (1536, Vejle
Amt), nu i NM (inv.nr. D1426).
109
Englehovederne minder om de englehoveder,
maler og billedhugger Ingeborg Clausen få år senere
udførte på inventaret i Ollerup Kirke (s. 2025 og 2043),
og kunne muligvis være udført af hende, om end der
ikke er bevaret skriftlige vidnesbyrd om dette. Jf. også
Lindberg 2017 98.
110
Marie Louise Jørgensen, »Lektorieprædikestole
i Østdanmark. Udbredelse og forudsætninger«, Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, Hugo
Johannsen (red.), Kbh. 1983, 89 ff.; Ebbe Nyborg,
»Lektorieprædikestole og katekismusaltertavler. Om
inventarfornyelse i de sydvestjyske kirker i reformationsårhundredet«, Martin Blindheim m.fl. (red.), Tro
og bilde i Norden i Reformasjonens århundre, Oslo 1991,
223-50.
111
Det kan således ikke afgøres med sikkerhed, om der
er tale om en tidligere lektorieprædikestol, opsat 1576
og siden flyttet og ombygget, eller en nyudført prædikestol fra 1596. Den vanskeligt tilgængelige placering
af årstallet kunne dog tyde på det første. KB. Kallske
saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755.

KIRKEBY KIRKE
112

RAO. Bispeark. Syn over kirker; KB. Kallske saml.
377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755.
113
RAO. Sogneark. Embedsbog. NM. Indb. ved Karin
Vestergaard Kristiansen 2005.
114
NM. Indb. ved Karin Vestergaard Kristiansen 2005;
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
115
RAO. Provstiark. Breve fra biskop m.fl.
116
RAO. Bispeark. Sunds Hrds. breve; Jf. også RAK.
Håndskriftsamlingen. VI. Danmarks topografi. F 5
Uddrag af Sunds Herreds gamle provstebøger 1572
m.m., hvor det dog anføres, at gården overførtes til
Skårup sogn, samt KB. Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse
over kirkerne 1755, med henvisning til en optegnelse,
gjort af sognepræst Peder Jensen Zeuthen (†1680).
117
NM. Indb. ved Arne Nyboe 1995; Lindberg 2017
79.
118
RAO. Sogneark. Embedsbog; Kirkens arkiv. Synsprot. Menighedsrådet vedtog samtidig at anskaffe elektrisk blæser til orglet.
119
Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. A 467. Avisudklip 6.
okt. 1921.
120
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
121
Om Hans Kjær, se Merete Holck, »Kristus i drivtømmer – en samtale med Hans Kjær«, Fyens Stiftsbog
2008, 15-29.
122
Lindberg 2017 92 ff.
123
Klokken var nedtaget i forbindelse med tårnets
reparation dette år (s. 2075); RAO. Longelse Sogn. Rgsk.

2113

124
Erik Troldhuus, »Sorte Kyrasser og Brystplader. Om
rytteriets dækvåben især i 1700-tallet«, Vaabenhistoriske
Aarbøger, 48, 2003, 5-94, særligt fig. 52a-b og s. 74.
125
RAO. Sogneark. Embedsbog; KB. Kallske saml. 377. 4º.
Beskrivelse over kirkerne 1755. Et lignende *kyras fra
o. 1709, ophængt på korets nordvæg i Holstebro †Kirke,
tjente som epitafium over ritmester Heinrich Burchard
von Münchhausen. Kyrasset var monteret på en tavle
af træ sammen med en hjelm, en (oprindeligt to) kårde
og to sporer (DK Ringkøbing 270). Tavlen er nu i Holstebro Museum. I Skeel-familiens gravkapel i Auning
Kirke (Randers Amt) findes et officerskyras til paradeog salonbrug, en kårde, et par sporer og to lange fanestænger, der har tilhørt oberst Christen Skeel (†1631), jf.
Troldhuus 2003 (note 124), 71-73 samt fig. 49-51.
126
RAO. Sogneark. Embedsbog; NM. Engelstoft.
127
Korrespondance i NM.; Kirkens arkiv. Synsprot.
Kyrasset er udlånt til Fyns Militærhistoriske Museum,
Odense; det er pt. nedpakket pga. en forestående flytning og har ikke været tilgængeligt i forbindelse med
redaktionen.
128
NM. Henry Petersen, notebog XXI, 6.
129
I Urlev Kirke findes to bevarede gravtræer hhv.
fra 1593 og 1630’erne (DK Vejle 1179 f.). Jf. også Kai
Uldall, »Gravtræ og Gravramme«, Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark 1931, 41 ff., særligt 46-49.
130
Fra Fyens Fortid. Samlinger og Studier, G. L. Wad
(udg.), IV, Kbh. 1924, 48 f.; jf. også RAO. Sogneark.
Embedsbog.

KIRKEBY CHURCH

Kirkeby lies to the west in the parish, surrounded by a hilly field landscape. Until the beginning
of the 1900s the church stood alone (fig. 3), but
later the modern village has grown up around it.
Building. The Romanesque church consists of a
chancel and a wider nave. The walls are in raw
fieldstone and granite ashlars and stand on a
profiled double footing (fig. 9). In the nave near
the western end there were two straight-edged
doors opposite each other; the south door is still

in use (fig. 14). The chancel had three small Romanesque windows to the east, south and north
(fig. 8), while the nave has had several similar
†windows. Between chancel and nave there was
a chancel arch, probably a round arch, and the
whole building had a flat †wooden ceiling.
In the Late Middle Ages a porch was added
towards the south, built of medieval large brick
on a granite footing (fig. 13).The extension had a
chamfered, segmentally-arched door towards the
south, and a peephole towards the west which
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gave light to the interior (fig. 15). A more recent
window to the east may have replaced another
†peephole.
To the west a tower was built, of which only
the bottom masonry remains (figs. 16a-f). Most
of the tower was demolished in 1891-92 and reconstructed (cf. below). The tower, which was in
fieldstone and medieval large brick, had a chamfered door towards the west, while access to the
upper storeys was by a probably secondary stairwell on the south side. The tower had a richly
decorated recessed gable towards the north (fig.
16c), while the south gable only had three high
recesses. In the Late Middle Ages the nave and
tower were also vaulted over with three octuple
rib vaults (fig. 18-19).
In the first half of the 1800s several major refurbishings were carried out; among other things
the outer walls were heightened and the chancel
was vaulted over.
In 1891-92 the church was repaired and most
of the tower was demolished and reconstructed.
The new tower is on the whole identical to the
Late Medieval one; the most visible difference
being that the pediments have been given the
same ornamentation (figs. 17a-f).
In 1924 a sacristy was built on the north side of
the chancel (cf. fig. 7).
Furnishings. The only preserved medieval item of
furnishing is the Romanesque basin (fig. 32). At
the time of Bishop Jacob Madsen’s visit to the
church on Maundy Thursday 1589, a probably
Late Medieval †lenten veil with a motif of Christ
the Pantocrator (p. 2095) was hung above or in
front of the Late Medieval †altarpiece.
The altar candlesticks (fig. 31) were donated
in 1581 by four named men of the parish. A
rare, preserved fire vessel (fig. 42) was probably
acquired in 1670/71. The bell (fig. 44) was cast
in 1705 by Friderich Holtzmann in Copenhagen; the baptismal dish (fig. 33) and a poor box
(fig. 38) also probably come from the 1700s. A
small tiled-top table (fig. 37) can be dated to c.
1775, but was donated to the church c. 1990 by
Inger Borch Madsen, Kirkeby, as was the baptismal jug (fig. 34), which was made in 1891-92 at

the goldsmith’s firm of J. Wakely & F. C. Wheeler,
London. The pulpit (fig. 35) is from c. 1825, and
six hymn boards (fig. 40), now stored in the loft,
can also be assigned to the first half of the 1800s.
An (†)altar painting of the Carrying of the Cross
(figs. 29 and 51) and the pews come from a comprehensive restoration of the interior in 1868.
The present hymn boards (fig. 41) were acquired
c. 1900, while the chandeliers are Baroque copies
from 1920.
The present church interior bears all the marks
of a restoration of 1920-21 under the guidance
of the painter and sculptor Johannes Kragh. From
this come the stained glass in the reopened chancel window and the wall-painted representation
of the Annunciation on the east wall, the Communion table, the altar decoration and the altar
rail (fig. 28) as well as a pulpit that has now been
stored in the loft (fig. 55) and the mosaic floor
of the chancel (fig. 21). The style is neo-Romanesque with inspiration from the art nouveau
movement.
The altar plate (fig. 30) from 1925-26 was
designed by the painter and sculptor Ingeborg
Clausen and executed by Just Andersen, Copenhagen.The board listing incumbents was designed
in 1981 by Alan Havsteen-Mikkelsen; the organ
was built in 1998 by Marcussen & Søn, Aabenraa.
The church ship, the “Ane-M(argrethe)” (fig. 43)
was acquired in 2016.
Colour scheme. The present colour scheme in
subdued grey and pink shades with dark-violet
pews was established in 2011 by the conservator
Bent Jakobsen. In 1862 the pews were pearl grey.
In 1868 the furnishings were painted in imitation oak. In 1921 the pews were painted in red
shades and in 1965 grey and green colours were
used.
Sepulchral monuments. A *cuirass with the function of a sepulchral tablet commemorating the
cavalry captain Hans Anthon Curtius (†1729)
(figs. 45-46), which originally hung in the chancel, is now in Svendborg Museum. In the church
hangs a memorial wreath to Pastor Jens Sophus
Brandt (†1898), while a *churchyard monument
(fig. 47) from c. 1850 is in Svendborg Museum.
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the north east.

STENSTRUP KIRKE
SUNDS HERRED
Kirken er tidligst nævnt 1372, da fire biskopper bevilgede aflad til dem, der besøgte kirken eller skænkede gaver til den. Det fremgår i samme forbindelse,
at kirken var viet til Skt. Nikolaj (»ecclesiam Nicolai
in Stentorp«) (værnehelgen).1 Også 1386 og adskillige
gange i løbet af 1400-tallet bevilgedes aflad til besøgende ved kirken eller ved udvalgte altre.2
1524-26 bidrog kirken med 15 mark til landehjælpen. Beløbet svarede til Ollerup og Kirkebys bidrag,
men var en tredjedel større end Lundes (jf. s. 2005,
2065, 2187).3 1555 blev præsten tildelt halvdelen af
kongetienden, da han ikke kunne leve af sognet alene.4
Kirken var nært knyttet til sognets hovedgård Løjtved, hvis ejer, rigsråd og lensmand på Dalum Kloster
Absalon Gøye til Kelstrup (Maribo Amt) (1539-1602)
og hustru Else Lindenov (†1613) i årene 1600-01 lod
kirken istandsætte og forsyne med et tårn (jf. s. 2125)

samt nyt inventar i form af alterbord, †altertavle, alterstager, prædikestol og †herskabsstole. Også de senere
ejere, Anne Iversdatter Vind (1622-89), enke efter
Arent von der Kuhla (1599-1658), og parrets søn,
Bendix von der Kuhla, markerede sig med donationer af henholdsvis et †tårnur 1663 og et altersæt 1668.
Fra sognets anden hovedgård, Skjoldemose, doneredes
antagelig en *husaltertavle.
1679 fik generaladmiralløjtnant Niels Juel til Valdemars Slot patronatsret til Stenstrup (samt Lunde (s.
2187), Kirkeby (s. 2065) og Rynkeby (s. 4413)).5 Han
overdrog kort efter retten til sin svigersøn (siden 1682),
etatsråd Niels Krag til Egeskov, der også ejede Skjoldemose og, fra 1688, Løjtved.6 1755 solgte dennes
svigerdatter, Sofie Justdatter Juel, Løjtved til apoteker
i Odense, Johan Christopher von Westen, som 1762
også erhvervede kirken.7 I 1800-tallet blev kirken
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Fig. 2. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1939. I KB. – Aerial photo seen from the south east.
handlet gentagne gange, men lå i hovedparten af perioden under Løjtved og Kroghenlund, der i år 1800
var udskilt af førstnævnte; 1856-89 tilhørte den H. C.
Petersen på Dalumgård.8 1939 overgik den til selveje.9
1554 nævntes, at kirken tidligere havde været anneks
til Kværndrup.10 1632 bestemtes det, at Kirkeby og
Stenstrup skulle annekteres, når en af præsterne døde,11
men 1637 ændredes beslutningen, så Lunde skulle være
anneks til Stenstrup, mens Kirkeby skulle være anneks til
Ollerup (jf. s. 2187 og 2066). Ændringerne skulle træde
i kraft, når præsten i Kirkeby døde, hvilket skete 1644.12
Præste- og sogneforhold m.m. Efter store byggearbejder i århundredets begyndelse blev kirkens gæld 1626
opgjort til hen ved 800 rigsdaler (jf. s. 2133).13 1633
skyldte kirken endnu et stort beløb til borgmester
Jørgen Hoch i Svendborg for byggematerialer, og det
blev pålagt de mest formuende kirker på Fyn at bidrage
til gældens afvikling.14

1625 stiftede Johan Friis til Ørritslevgård (Odense
Amt), daværende ejer af Løjtved, et legat, hvor præsten
skulle nyde renten af 300 rigsdaler mod at holde prædiken hver fredag.15
O. 1631 talte sognet hen ved 250 kommunikanter.16
Fra 1675-88 var Peder Jespersen sognepræst, da han af
Christian V blev kaldet til kongelig konfessionarius.
Middelalderlige altre. Skt. Laurentii Alter nævnes i forbindelse med udstedelsen af afladsbreve 1445, 1454,
1468 og 1476.17 Sidstnævnte år nævnes Vor Frue Alter i
tilsvarende sammenhæng.17
Mønter.Ved udgravninger i kirken i forbindelse med
restaureringen 1959-61 fandt man i alt 68 mønter fra
1200-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Den ældste mønt var en penning, slået i Ribe under Valdemar
Sejrs regering (1202-41).18
Sagn. Ifølge en gammel overlevering skulle der om
natten være hørt sang fra kirken.19

STENSTRUP KIRKE

Stenstrup ligger østligt i sognet nær kirkerne i
Lunde og Kirkeby (s. 2187 og 2065). Landsbyen,
der i dag fordeler sig mellem Assensvej mod vest
og jernbanen mod øst, var oprindeligt koncentreret omkring det nord-sydgående vejstræk med
kirken som midtpunkt (fig. 3).
Kirkegården har en vinklet plan, hvilket er resultatet af fire udvidelser inden for de sidste ca. 160
år. 1589 var kirkegården rummelig.20 Matrikelkortet, målt 1787, viser formentlig kirkegårdens
middelalderlige udstrækning (fig. 3). 1847 blev
den udvidet ca. 25 m mod øst ved magelæg fra
præstegårdens ‘kirketoft’.21 Den nye, østlige del
blev udvidet mod nord 1903 (fig. 4).22 Igen o.
1940 og o. 1960 blev kirkegården udvidet mod
nord og nordvest, så den fik sin nuværende udstrækning.23
Hegn. Kirkegården er omgivet af kampestensdiger, avnbøg- og tjørnehække.24 Den ældste del
mod sydvest er omgivet af diger, mens de nyere
udvidelser er omgivet af både diger og hække.
†Hegn. 1589 omtales et kampestensdige omkring kirkegården.20 1891-93 blev stendigerne
mod øst, vest og nord rettet op.25 Den nordre udvidelse 1903 var også omkranset af et dige.25 Ved
overgangen til selveje 1939 (s. 2116) blev et dige
rettet op.25 Det nordligste stendige blev omsat
1975;26 det sydlige dige var sammensunket 1980
og blev omsat.27
Kirkegården har tre indgange mod henholdsvis vest, syd og nord. Hovedindgangen mod vest
har fire hvidmalede trætremmefløje (jf. fig. 17),
fra 2004 ophængt på fire granitpiller formentlig
fra 1853-57 (jf. ndf.).28 Mod syd er en køreport
med to lave granitpiller forbundet med en kæde;
indgangen blev gennembrudt 1995 i forbindelse
med anlæggelsen af en parkeringsplads mod syd.29
Fra nord er der en køreport med to smedejernsfløje ophængt på granitpiller; porten blev opsat
1964 i forbindelse med kirkegårdens udvidelse.25
†Indgange. 1669 blev der købt en ny »kirkeport«
(jf. s. 2165).30 1720 blev en port udskiftet; der må
på dette tidspunkt have været flere indgange, da
der blev lagt en ny †kirkerist ved hver.31 1828 blev
de gamle, ‘rådne’ træfløje udskiftet; de hang på en
gammel ‘mur’, muligvis en muret indgang.32 1862
bestod hovedindgangen af de fire nuværende
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stenpiller med to midtfløje og to gangfløje af træ;
de blev formentlig sat op 1853-57 i forbindelse
med kirkens istandsættelse (s. 2133).33 1868 ønskedes fløjene udskiftet med jernlåger, hvilket ikke skete.25 Indgangene mod syd og øst i den ældre
del af kirkegården skulle 1935 reguleres.25 195961 blev vestindgangen flyttet længere mod øst, da
Assensvej blev udvidet; samtidig blev træfløjene
udskiftet.34
1915 skulle †kirkebrønden, hvis placering er
ukendt, have nyt låg.25
Bygninger på kirkegården. Øst for kirken ligger et
kapel fra begyndelsen af 1900-tallet (fig. 5).35 Den
historicistiske bygning er muret i røde normalsten i krydsskifte med lisener og cirkulære dekorationer af tegl på både langmure og vestgavl.
Den har en rundbuet, falset port mod vest og to
cirkulære vinduer mod øst og vest. Bygningen
blev restaureret 1987.36 Øst for kapellet er 1986
opført en hvidkalket, grundmuret graver- og materielbygning med tegltag.36
†Bygninger på og ved kirkegården. En †kirkelade
var ‘nedfalden’ 1589. Samme år hang kirkens
klokker (s. 2169) i et forfaldent †klokkehus.37 1817
omtales et †hospital som vel vedligeholdt;38 der

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Christian Frederik Nyholm og Hans Severin Faber 1787. Tegnet af
Freerk Oldenburger 2018. – Cadastral map.
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derne lå i uorden, og der var ingen stier mellem
gravene, så ligfølger måtte krydse andre gravsteder. Når nye grave blev anlagt, blev ældre grave
forstyrret og knogler spredt over kirkegården.33
Det var formentlig derfor, den blev udvidet 1847
(jf. ovf.).
1858 blev der plantet træer langs diget.25 Disse
kan muligvis sammen med de popler, der var sat
1841-42, have været del af den trækrans, der indtil 1950 omgav den sydlige del af kirkegården (jf.
fig. 2).42 Kirkegården var ‘mådeligt’ vedligeholdt
1862.25
BYGNING

Fig. 4. Kort over kirkegårdens udvidelse 1903. 1:3000.
Målt og tegnet 1903. I RAO. – Map of the extension of
the churchyard.

Den romanske kirke bestod af kor med †apsis og bredere skib. I senmiddelalderen blev skibet forlænget
mod vest, og vestforlængelsen og koret blev overhvælvet. Det romanske skib fik ligeledes hvælv, formentlig
efter overhvælvingen af vestforlængelsen. Efter nedrivning af †apsis opførtes en korforlængelse. Et †våbenhus(?) blev formentlig opført. 1600-01 blev der bygget
et tårn mod vest, og senere er der muret en herskabsopgang mod nord. Murene er stabiliseret med stræbepiller, undermuringer af hvælvbuer og ankerbjælker. I
nyere tid har kirken gennemgået flere store restaureringer, blandt andet 1877, hvor den blev pudset med
cement. 1959-61 er der tilføjet et fyrrum mod nord i
forbindelse med en større restaurering. Kirken er orienteret let mod nord.

kan menes †kirkeladen, da bygningstypen ofte
blev benyttet til beboelse efter reformationen.39
Et †brændselsskur blev opført 1934.25 Indtil
graverhusets opførelse 1986 stod et †nødtørftshus
op ad kapellets østmur.40 Et tømret †redskabsskur
blev også fjernet ved opførelse af graverhuset.25
Beplantning. På kirkegården syd for kirken står
tre store lindetræer, som er den sidste rest af en
krans af træer, som blev plantet i løbet af 1800-tallet (jf. ndf.).25 Kampestensdiget er dækket af efeu
og forskellige hække.
†Beplantning m.m. 1819-21 blev kirkegården
planeret, men en tørke fik 1821 næsten hele beplantningen til at visne.41 I vinteren 1841-42 blev
der fældet 28 gamle asketræer, og 37 canadiske
popler blev plantet i deres sted.33
Året efter var kirkegården i meget dårlig forfatning; den var tilsvinet med hestemøg, gravste-

Fig. 5. Kapel på kirkegården (s. 2117). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Chapel in the churchyard.
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Fig. 6. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the south.

Den romanske kirkes grundplan består af næsten
kvadratisk kor og bredere skib. Korets sidemure
snævrer ind mod øst, så det er knap 50 cm bredere i vest end i øst. En †apsis har afsluttet koret
mod øst (jf. ndf.); den blev nedrevet ved korets
forlængelse mod øst (s. 2122). Skibet har været
ca. 13 m langt, inden en senmiddelalderlig vestforlængelse blev opført (s. 2120).43 De romanske
døres placering sandsynliggør (jf. ndf.), at skibet
oprindeligt kun har bestået af det nuværende
første og andet fag.44
Materiale og teknik. Kirkens facader er 1877 pudset med et tykt lag cement (s. 2133), hvorfor materialefordeling og teknik ikke er synlig på nær
fem kvadre fra den romanske kirkes skråkantsokkel;
de er sekundært indsat i korforlængelsens murværk (jf. fig. 79 og s. 2122). De fire er krumme
†apsiskvadre, mens en enkelt er ret. Bagmurene er
sat i rå kamp, og murene er op til ca. 1,4 m tykke.45
Døre og †vinduer. I det romanske skibs andet fag
er en retkantet dør mod syd og nord; de har formentlig været nær vestgavlen, inden skibet blev
forlænget mod vest (s. 2120). Begge er blændede

og kun synlige som indridsning i bagmuren (fig.
80).46 De har sandsynligvis haft smigede vanger i
bagmuren, da de er henholdsvis ca. 175 og 160
cm brede og ca. 200 cm høje. De eftermiddelalderlige vinduer har fjernet alle spor efter kirkens
romanske †vinduer.
Indre. Den romanske †korbue er ommuret og
understøttes af nyere buer (s. 2131). Både kor og
skib har haft fladt †træloft inden overhvælvingen i
senmiddelalderen (s. 2121).
Den romanske kirkes †gavltrekanter er formentlig nedrevet i forbindelse med tilføjelsen af forlængelser mod øst og vest (s. 2122 og 2120), ligesom skibets østlige †gavltrekant er blevet erstattet
af en ny i nyere tid (s. 2133).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I løbet
af senmiddelalderen blev kirken ombygget flere
gange. Det romanske skib blev forlænget mod
vest, og vestforlængelse og kor blev siden overhvælvet. Det romanske skib blev ligeledes overhvælvet, hvilket rimeligvis skete efter opførelsen
af vestforlængelsen. Efterfølgende blev †apsiden
revet ned, da koret blev forlænget mod øst. Kir-
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Fig. 7. Tværsnit. 1:150. Målt af Anders C. Christensen og Pia K. Lindholt og
tegnet af sidstnævnte 2019. – Cross-section.

ken kan have fået større †vinduer, og et †våbenhus formentlig blev opført. Derudover kan flere
af stræbepillerne være rejst i løbet af senmiddelalderen (s. 2131).
Vestforlængelse. Skibet er forlænget ca. 7 m mod
vest, og det romanske skibs vestre †gavl og †gavltrekant blev derved nedrevet. Mens facaderne er
skjult bag cementpuds (s. 2133), er bagmurene
bygget af rå kamp i de nederste to til tre meter,

hvorover er muret teglsten i munkestensformat i
en ikke erkendelig skiftegang. Kampestensmurværket er foroven afsluttet efter et halvcirkulært forløb, der antyder et oprindeligt, men senere udmuret hvælvvederlag. Et nyere vindue (s.
2136) mod syd kan have udslettet et oprindeligt
†vindue, som der ikke er spor af. Forlængelsens
†taggavl blev nedrevet 1600-01 ved tårnets opførelse (s. 2125).

Fig. 8. Grundplan. 1:300. Efter opmåling af Ejnar Mindedal Rasmussen 1955, suppleret og
tegnet af Pia K. Lindholt 2019. Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 17.
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Fig. 9. Opstalt af nordfacade. 1:300. Målt og tegnet af Lars Mindedal 1960. I NM. – Elevation of
north facade.

Overhvælving af det romanske kor. Det romanske
kor fik opsat et krydshvælv (fig. 11). Hvælvet hviler
på falsede piller med skråt forløbende, tre skifter
høje kragbånd. Skjoldbuerne er spidsbuede og helstensbrede. Ribberne er kvartstensbrede og mødes
i en toprude med afrundede hjørner.47 Kapperne, som har et fremspringende løberskifte langs
skjoldbuerne, er halvstenstykke og puklede (jf. fig.
10), og teglstenene er muret vinkelret på ribberne.

Overhvælving af vestforlængelsen. Som nævnt ovenfor kan opbygningen af vestforlængelsens murværk indikere, at hvælvvederlagene først ønskedes
lagt i murene. Dog blev der i stedet for opført et
krydshvælv med samme form som hvælvet i det
romanske kor (jf. ovf. og fig. 12); de er sandsynligvis opført på omtrent samme tidspunkt. Pillerne
mellem det romanske skib og vestforlængelsen
var derved klar til at bære skibets hvælv (s. 2122);

Fig. 10. Længdesnit set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen 1955. I NM. –
Longitudinal section looking north.
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Fig. 11. Senmiddelalderligt hvælv i det romanske kor (s. 2121). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Late Medieval vault
in the Romanesque chancel.

gjordbuen mellem vestforlængelsen og skibet er
spidsbuet og helstensbred.
Begge hvælv er repareret og ombygget i nyere tid. Skjoldbuerne i begge hvælv fremstår en
kvartsten bredere end oprindeligt, da et senere
opstået mellemrum mellem skjoldbue og mur er
udfyldt af en normalsten (s. 2133). Den østlige
kappe i korets hvælv er omsat ved tilbygningen
af korforlængelsen (s. 2123) og igen i nyere tid,
og i den nordøstlige ribbe er to profilerede sten
svarende til korforlængelsens ribber. Vestforlængelsens skjoldbue mod syd er undermuret i nyere
tid (s. 2131), og den vestlige er delvist omsluttet af tårnarkadens murværk (s. 2125). Kapperne
er blevet repareret ad flere omgange i 1800- og
1900-tallet (s. 2133-34).
Overhvælving af det romanske skib. To ottedelte
ribbehvælv er opsat i det romanske skib (jf. fig.
62). De adskiller sig konstruktivt fra vestforlængelsens og korets, hvorfor det romanske skib og

dets forlængelse er overhvælvet i to faser. Pillerne
mellem de to hvælv er falsede, men uden de skråt
forløbende kragbånd, som er karakteristiske for
fynske hvælvpiller. De to østligste, falsede piller
op mod triumfmuren er blevet omsluttet af dennes understøtning (s. 2131). Det vestligste af de
to hvælv hviler på vestforlængelsens østre piller
(s. 2121).48 De spidsbuede skjold- og gjordbuer
er helstensbrede; skjoldbuerne fremstår bredere
på grund af reparationer mellem bue og væg (s.
2133). Skjoldbuen mod nord i skibets første fag
og gjordbuen mellem hvælvene er undermuret
i nyere tid (s. 2132-33). Ribberne er halvstensbrede,49 og kapperne er flade med et fremspringende skifte langs buerne.50
Korforlængelse. Efter overhvælvingen af koret
blev det udvidet ca. seks meter mod øst; i den
forbindelse blev †apsiden og korets østgavl revet
ned. Den omtrent kvadratiske forlængelse snævrer, som det romanske kor, ind mod øst med ca.
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Fig. 12. Hvælv i vestforlængelsen (s. 2121). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Vault in western extension.

50 cm, og murene er kun ca. 1,1 m tykke mod
det romanske kors ca. 1,7 m.45 I forlængelsens
sokkel indgår flere kampesten, og i facaderne
er fire af †apsidens krumme sokkelkvadre og en
enkelt retkantet sokkelkvader (s. 2119). Den øvrige materialefordeling i facaderne er ikke synlig
på grund af cementpudsningen, men den svarer
sandsynligvis til bagmurenes røde teglsten i munkestensformat lagt i munkeskifte.
Mod syd er et fladbuet halvstensstik og vangerne til et oprindeligt vindue bevaret omkring det
nyere 1800-talsvindue (s. 2133).51 Et tilsvarende
1800-talsvindue kan have udslettet et †vindue
mod nord.
Væggene har fire nicher og en piscina. I østmuren er en lavt placeret, fladbuet niche nord for det
nyere østvindue (s. 2133), og syd for vinduet er
en højtsiddende, spidsbuet niche og en fladbuet
piscina (fig. 16), hvis udløb er tilmuret. Mod syd
er endnu en lavtsiddende, fladbuet niche (fig. 82).

De har alle halvstensstik. Mod nord er en høj niche dækket af en mindre monolit af kløvet kamp
(fig. 15, jf. s. 2164).52
Korforlængelsen er overhvælvet med et krydshvælv med vederlag i murene (fig. 14). Halvstensribberne er pærestavslignende med rundede skuldre (fig. 81), og topskiven er formentlig
cirkulær, men dækket af nyere stuk. Kappernes
spidsbuede begyndelseslinje er markeret med et
fremspringende løberskifte, og de er halvstenstykke og let puklede. Kappernes teglsten hviler
på ribbenakkens fals, og der dannes en tydelig,
sildebensmønstret isselinje. Den østlige kappe og
østmurens øvre murværk er omsat (s. 2133).53
Hvælvet i det romanske kor blev ombygget i
forbindelse med opførelsen af forlængelsen (fig.
13). Den østre skjoldbue blev nedtaget, og i dens
sted blev opmuret en helstensbred, rundbuet
gjordbue med vederlag i væggene; gjordbuen er
senere blevet undermuret (s. 2131). Herpå hvi-
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ler det romanske kors østre hvælvkappe, der blev
ommuret (fig. 13 og 29).54
Sandsynligvis i senmiddelalderen er den romanske †korbue blevet udvidet med en spidsbue
i teglsten i munkestensformat (jf. fig. 28).

(†)Vinduer. Korforlængelsen havde oprindeligt
store, fladbuede vinduer (jf. ovf.), og det er sandsynligt, at de eksisterende syv vinduer i den resterende del af kirken har erstattet lignende (†)vinduer fra senmiddelalderen. I de nuværende vindu-

Fig. 13. Hvælvpille og undermuret gjordbue mellem korets to fag (s. 2123). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Vault pillar and reinforcing rib between the two bays of the chancel.

STENSTRUP KIRKE

2125

Fig. 14. Hvælv i korforlængelsen (s. 2123). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Vault in chancel extension.

ers ene vange er bevaret murværk lagt af teglsten i
munkestensformat, mens stik og øvrige vanger er
af normalsten fra 1853-57 (s. 2133). 1826 havde
kirken ‘usædvanligt store jernvinduer’ i langmurene,41 hvilket tyder på, at kirken allerede har haft
store vinduer inden istandsættelsen 1853-57.
†Våbenhus(?). Ifølge biskop Jacob Madsens skitse 1589 havde kirken et våbenhus (jf. fig. 76), og
på matrikelkortet 1787 (fig. 3) er en tilbygning
på kirkens sydside, som kan være våbenhuset.55
1803 omtales kirken som værende uden våbenhus; tårnrummet omtales efterfølgende som kirkens våbenhus.38
Eftermiddelalderlige tilføjelser og reparationer. Efter middelalderen har kirken fået et tårn i vest,
en herskabsopgang og et fyrrum mod nord samt
stræbepiller. Derudover er kirken blevet istandsat
og repareret talrige gange, da den er dårligt fun-

deret. Størstedelen af tilføjelserne og reparationerne kan ikke dateres præcist.
Et tårn blev 1600-01 opført mod vest af Absalon
Gøye og Else Lindenov, ejere af sognets hovedgård Løjtved (s. 2115).20 Tårnrummet blev indrettet som våbenhus, hvorved syd- og norddøren
kan være tilmuret. Kirken skulle i samme forbindelse være istandsat, men omfanget heraf kendes
ikke, og der blev anskaffet nyt inventar (s. 2139).
Tårnet, som har rektangulær grundplan, er
jævnbredt med skibet og i tre stokværk. Ved
opførelsen blev vestforlængelsens †gavltrekant
nedrevet, og tårnets østre mur står på vestforlængelsens vestre mur, som blev skalmuret samtidig
med gennembrydningen af tårnarkaden (jf. ndf.).
Facaderne er cementpudsede 1877 (s. 2133), og
størstedelen af bagmurene står kraftigt hvidkalkede (fig. 20). Under mellemstokværkets bjæl-
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Tårnrummet oplyses af et højtsiddende, rundbuet vindue på hver side af vestdøren; de er falsede i facaden og let smigede i bagmuren. Mod
både syd og nord er et tilsvarende om end større
vindue, som begge er tilmuret med normalsten
i lysningen og ses som blændinger i facaderne.
Den oprindelige, brede arkade mellem tårn og
skib, nu indskrænket til en dør (s. 2133), var
rundbuet med affasede vanger (jf. fig. 62).58 Ved
gennemhugning af arkadeåbningen er det ældre
murværk både mod vest og øst blevet omsluttet
af en skalmur.
Rummet er dækket af et seksdelt ribbehvælv af
senmiddelalderlig konstruktion. Det hviler mod
øst på polygonale piller med synlige kampestensfundamenter og mod vest på klodsede konsoller
med falset underkant (jf. fig. 19). De rundbuede skjoldbuer er halvstensdybe og helstenshøje.

Fig. 15. Niche i korforlængelsens nordmur (s. 2123).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Niche in north wall of
chancel extension.

kelag er murværket ukalket, og røde teglsten i
munkestensformat lagt i krydsskifte er synlige (jf.
fig. 20). De fire facader har etagedelte, rundbuede
højblændinger; der er henholdsvis en stor og seks
små blændinger i facaden mod øst (jf. fig. 1), to
store og fem små mod syd (jf. fig. 6), tre store og
syv små mod vest (jf. fig. 17), og fem små mod
nord (jf. fig. 1). Gesimserne er falsede.
Adgangen til tårnrummet er gennem en bred,
fladbuet vestdør (fig. 60), der er falset i både facade
og bagmur.56 Over den er udvendig en bygningstavle (fig. 18), af rød sandsten, ca. 95×45 cm, med
våbenskjolde for Gøye og Lindenov over et hammerformet skriftfelt omgivet af rulleværk med en
næsten udvisket indskrift med reliefversaler: »IHS
aar mdc lod erlig [oc] [w]erlb[y]rdig mand Absalon Gøye [til Kjel]str[u]p b[e]fal[i]ngsmand udi
[Dalum Kloste]r b[y]g[ge] denne kircke«.57

Fig. 16. Niche og piscina i korforlængelsens østgavl
(s. 2123). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Niche and
piscina in east gable of chancel extension.
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Fig. 17. Tårnet set fra vest (s. 2125). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tower seen from the west.
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Fig. 18. Bygningstavle over tårnets vestdør (s. 2126). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Construction plaque above west
door of tower.

Skjoldbuen mod øst hviler på skalmuringen af
skibets vestgavl (jf. ovf.).59 Ribberne er halvstensbrede, og kapperne er halvstenstykke og let puklede (jf. fig. 20). Teglstenene er muret vinkelret
på ribberne, så der dannes en sildebensmønstret
isselinje. Hvælvet er kraftigt pudset på oversiden.
Et trappehus på sydsiden giver adgang til de øvre
stokværk.60 En fladbuet dør mod vest leder ind til
en spindeltrappe, hvis løb ligger delvist i tårnets
murtykkelse. Trappen har brede teglstenstrin61 og
er overdækket af et tøndehvælv.62 Mod vest giver
en rundbuet glug lys i trappeskakten. Adgangen
til mellemstokværket er gennem en smal, fladbuet overdør. Trappehuset er dækket af et halvtag
belagt med røde vingetegl.
I det høje mellemstokværk er et falset, rundbuet lydhul63 mod vest og to mod nord (jf. fig. 1).
I murværket er indvendige, rundbuede højblændinger, henholdsvis to mod øst, en mod vest og
to mod syd (jf. fig. 20); de kan også have været
åbne som ovenfor.64 Mod øst er en rundbuet adgang til skibets loft. En nyere, indvendig trappe af
træ giver adgang til klokkestokværket. 1720 var
der indvendige †stiger af træ.31

I det lave klokkestokværk er to rundbuede
glamhuller mod hvert verdenshjørne; de er enkeltfalsede i facaden (jf. fig. 17). Indvendig er mod
vest en rundbuet blænding som i facaden. Taggavlene er etagedelte med to rækker rundbuede højblændinger, fem jævnhøje forneden og herover
tre med stigende højde (jf. fig. 17). Den østlige
gavltrekant har tillige to blændinger på indersiden. Gavltrekanterne afsluttes af kamtakker opsat
1877 (jf. s. 2133), men de havde også oprindeligt
†kamme, som blev nedtaget 1853-57 (s. 2133).65
Tårnets arkitektur. Tårnfacadernes blændingsdekoration (jf. ovf.) indgår i en fynsk tradition for
store facadeblændinger. Det er primært et senmiddelalderligt fænomen dog med enkelte yngre
forekomster som i Stenstrup. De findes eksempelvis også på de senmiddelalderlige kirketårne
i Hårby og Sønderby og på tårnene på Helnæs
Kirke og Dreslette Kirke opført henholdsvis
1740 og 1785-87 (alle i Odense Amt).66
Ved vestforlængelsens nordside blev der i 1600eller 1700-tallet muret en mindre tilbygning med
opgang til et †herskabspulpitur (s. 2165). Bygningen er smal og rektangulær, og den er muret
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Fig. 19. Tårnrummets indre (s. 2126). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of tower.
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Fig. 20. Tårnets mellemstokværk med indvendige højblændinger (s. 2128) set mod
syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Middle storeys of the tower with interior high recesses.

i røde teglsten i munkestensformat i krydsskifte.
Adgangen udefra er ved en retkantet, men formentlig oprindeligt fladbuet dør mod vest. Mod
nord har der sandsynligvis været et højtsiddende,
nu tilmuret vindue, som var smiget indvendig.

Gennem vestforlængelsens murværk er der blevet hugget en højtsiddende, fladbuet og slank
åbning (fig. 21) med skrånende, ujævnt gulv og
ligeledes med skrånende, fladbuet stik;67 åbningen blev tilmuret ved nedtagningen af pulpituret
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1856-57 (s. 2165). En indre †trappe af træ udgjorde formentlig opgangen til †pulpituret i skibets
vestende. Tilbygningen dækkes af et halvtag belagt med røde vingetegl. Tilbygningen benyttes
nu som redskabsrum.
På nordsiden af skibets første fag blev der i forbindelse med restaureringen 1959-61 (s. 2134)
bygget et rektangulært fyrrum, nyindrettet 2006
(jf. s. 2134), af gule og røde normalsten lagt i
krydsskifte med falsgesimser og halvtag belagt
med røde vingetegl. Adgangen var gennem en
retkantet dør på nordsiden. Et †kulrum (jf. ndf.)
og †stræbepillen på skibets nordøstre hjørne blev
nedrevet (jf. ndf.) for at gøre plads til tilbygningen.
En lille, kvadratisk †tilbygning med ukendt konstruktion var sammenbygget med †stræbepillen
på skibets nordøstlige hjørne (jf. fig. 78); det omtales som et †kulrum 1940 (jf. s. 2136) og blev
nedrevet 1959-61 (jf. ovf.).68 Muligvis har tilbygningen oprindeligt haft forbindelse til en tilmuret, højtsiddende dør med fladbuet halvstensstik
i nordvæggen i skibets første fag (jf. fig. 22).69
Døren er opmuret ved skalmuringen af den østre
blænding, som opstod ved understøtningen af
hvælvets skjoldbue før 1853-56 (s. 2133); skalmuringen er af normalsten lagt i krydsskifte.70 I
tilbygningen kan der have været en †trappe op
til døren ud til et ukendt †herskabspulpitur(?)
ved nordvæggen; et lignende pulpitur kendes fra
Egense Kirke (s. 1942).
Stabilisering af kirken. Kirken har fra opførelsen
været dårligt funderet, og opsætningen af hvælvene har haft indflydelse på murenes kraftige
skævhed (jf. fig. 7). Der er opstået revnedannelser
i både buer og hvælvkapper (s. 2133). Flere tiltag
er gennem tiden forsøgt for at forhindre dette,
men de kan kun delvist tidsfæstes.
Udvendig blev ti stræbepiller opført. De er sandsynligvis opført over en længere periode, måske
allerede i senmiddelalderen, og deres forskellige
størrelser og placering, som ikke respekterer den
indre fagdeling, tyder på, at de er konstruktive
snarere end dekorative.71 Tre har rektangulær
plan, og de resterende syv har omtrent kvadratisk
plan.72 På grund af det tykke cementlag kan deres
materiale og teknik ikke bestemmes. De har falsede gesimser og er dækket med røde vingetegl,
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men mellem 1877 og 1939 var de belagt med
†cement.73 Engelstoft nævner 1860, at murene er
‘vældig udbøjede af hvælvingen og derfor støttede med mange stræbere’.74
I kirkens indre er flere buer blevet undermuret
for at afstive konstruktionen. Gjordbuen mellem
det forlængede kors to hvælvfag er blevet undermuret med en helstensbue i teglsten af munkestensformat på kvadratiske helstenspiller (jf. fig. 13
og s. 2122).
Efter korbuen blev udvidet (s. 2124),75 er den
sammen med skjoldbuerne på hver side af den
blevet afstivet flere gange. Først blev skjoldbuen
på vestre side af korbuen undermuret med en
helstensbue af teglsten i munkestensformat. Efterfølgende blev korbuen og skjoldbuerne på
begge sider understøttet med en knap 1,5 m

Fig. 21. Tilmuret herskabsindgang i vestforlængelsens
nordmur (s. 2130). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Bricked-up family entrance in north wall of western extension.
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Fig. 22. Skibets første fag set mod nord (s. 2132). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – First bay of nave looking north.

bred pille mod både syd og nord af teglsten i
munkestensformat, hvorpå også hviler en ca. 50
cm bred understøtning af skjoldbuen i koret og
en del af korbuen. Den brede understøtning af
korets skjoldbue er i nyere tid omsat i teglsten i
normalformat. Ligeledes er korbuens sydlige del
igen blevet undermuret med normalsten.

I skibets første fag er skjoldbuen mod nord blevet indkapslet af en retkantet pille og to helstensbrede buer af teglsten i munkestensformat (fig.
22). Derved opstod to blændinger, hvori senere
er indsat et vindue 1853-57. Understøtningen
må være opført før 1853-57, da vinduet respekterer midtpillen.
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Gjordbuen mellem skibets første og andet fag
og skjoldbuen langs vestforlængelsens sydmur er
sandsynligvis på samme tid blevet undermuret
med helstensbrede buer af normalsten, som hviler på falskonsoller med et retkantet og to rundede led, der er blevet hugget ind under de ældre
buer.
I takt med at kirkens mure er begyndt at hælde
mere udad, opstod der et mellemrum mellem
hvælvenes skjoldbuer og murene. Heri er blevet
indmuret normalsten, så skjoldbuerne, især foroven, fremstår bredere, end de oprindeligt var.
1589 var kirkens vestende meget forfalden, der
var hul i vestforlængelsens hvælv, og korets nordøsthjørne var sunket.20 I 1610’erne nævnes, at
kirkens indkomst er brugt til at sætte den i stand,
og at kirken har opbygget en meget stor gæld ved
dette (jf. s. 2116).76
1633 var vinduerne og taget faldefærdigt. 1664
blev der indkøbt blandt andet 400 mursten til
istandsættelse af kirken, herunder taget (jf. s.
2136).77 To år senere var otte træbjælker slået for
vinduerne i forbindelse med en storm, mens kirken igen 1670-71 var i dårlig stand; hvælvene var
meget ‘fordærvede’.30 1720 blev †stigerne i tårnet repareret.31
1809 stod en †kalkbænk i våbenhuset; den blev
fjernet 1839.78
I de første år af 1800-tallet var kirken i meget dårlig stand, og den blev repareret både 1808
og 1815.79 De udvendige mure og tårnets øvre
murværk var faldefærdige,80 og taget manglede
tagsten. Buen ‘under hvælvingen ind til koret’,
sandsynligvis gjordbuen mellem det romanske
kor og korforlængelsen, var revnet. Den blev stabiliseret med et †jernanker (jf. fig. 27),81 og i skibet
blev der også muligvis på dette tidspunkt opsat
en †ankerbjælke i første fag (jf. fig. 33). Korforlængelsens østlige hvælvkappe var i fare for at styrte
ned, hvorfor den blev omsat i normalsten (jf. fig.
14).82 Tårntrappens trin blev omlagt. 1825 blev
murene og taget repareret.83
Istandsættelse 1853-57.84 Kirkeejeren, proprietær Niels Peder Pedersen til Løjtved, stod 185357 for en større istandsættelse af kirken og inventaret (s. 2140), da den havde været ‘tarveligt
holdt’ indtil da. Til istandsættelsen blev benyttet
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teglsten i normalformat lagt i krydsskifte. Kirkens ni store, kurvehanksformede vinduer blev
indsat, deriblandt blev vinduet i østgavlen gennembrudt. De har halvstensstik og er let smigede
i bagmuren med fladelagte teglsten i den nederste karm. I hvert vindue er en del eller hele den
ene vange fra de mulige senmiddelalderlige vinduer blevet genbrugt i de nye vinduer (s. 2124).
Indgangen til herskabspulpituret i vestforlængelsens nordvæg blev tilmuret og pulpituret nedtaget (s. 2165).85 Tårnarkaden blev tilmuret med
en tynd skillemur, hvori der er en retkantet dør.
†Kammene på tårnet blev nedtaget. Nye gulve
blev lagt i hele kirken, da de ældre †gulve var
sunket (jf. s. 2135).
Istandsættelse 1877.25 Kirken blev istandsat igen
1877, og det tykke lag cementpuds blev påført
både facader og bagmure;86 i tre af tårnets højblændinger mod vest er der markeret kors i cementen (jf. fig. 17). Bygningstavlen over vestdøren fik en cementramme, hvori årstallet »1877«
kan anes. Stræbepillerne blev ligeledes afdækket
med †cement. Korets østre gavltrekant blev delvist ombygget i røde teglsten i normalformat lagt
i krydsskifte, og en rundbuet luge blev indsat.
Gavltrekanten fik 13 brynede kamtakker belagt
med vingetegl. Tårnets gavltrekanter fik 17 lignende kamtakker. Det er sandsynligt, at skibets
østgavl også fik tilføjet 17 brynede kamtakker på
dette tidspunkt.87
I tårnet skulle der 1893 lægges gulv i klokkestokværket,25 men hvorvidt det skete, er uvist. Allerede 1843 havde det intet gulv, da det ældre var
fjernet, så ringeren måtte kravle over bjælkelaget
ved løse brædder.33
Stræbepillerne, tagrygningen og kammene blev
repareret 1915.25 1928 blev døren mellem tårnrummet og skibet gjort seks tommer bredere.25
1935 var kirken vel vedligeholdt.27
Også i årene efter overgangen til selveje 1939,
hvor bygningen var i forsvarlig stand, blev der
lavet flere istandsættelser.27 Stræbepillerne fik afdækning af vingetegl i stedet for †cement. Tårnets indre tømmer i form af etagedeling, gulve
og trapper blev fornyet. Skibets tag var i dårlig
forfatning, men blev først fornyet 1959-61 (jf. s.
2134).25
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Fig. 23. Korets tagværk set mod vest (s. 2136). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing of chancel looking west.

Restaurering 1959-61 ved arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen, Ollerup (jf. s. 2054).88 Kirken
omtales inden restaureringen som ‘særdeles velholdt’, men flere reparationer var alligevel nødvendige. De udvendige arbejder bestod af en
understøbning af kirkens mure for at modvirke
dens skævhed. †Fortovet blev fjernet (s. 2137)
og omfangsdræn nedlagt. Tagene blev repareret
og omlagt (jf. s. 2136). De seks granittrin foran
vestdøren blev omlagt, og kirkegårdens vestlige
indgang blev flyttet (jf. s. 2117).
I kirkens indre blev cementpudsen nedhugget
fra vægge og hvælv. Skibets vestligste fag stod
uden den hårde cementpuds, men kalklagene
her blev også nedhugget, hvorved †kalkmalerier
forsvandt (s. 2137).36 Hvælvenes murværk var i
meget dårlig stand og blev kraftigt repareret (fig.
25-26). †Jernankeret i koret og †ankerbjælkerne
i skibet blev fjernet. Koret fik nyt gulv, trinene
mellem kor og skib blev flyttet hen under korbuen, og gulvet i tårnrummet og trappen op til

skibet blev ligeledes fornyet (s. 2135). Tårnets
bjælkelag, dæk, lemme og luger blev repareret.
På korets og skibets loft er oversiden af buerne
mellem hvælvene og ved gavlene blevet forstærket med røde og gule cellesten i normalformat
lagt i løberskifte; det er sandsynligvis muret ved
denne istandsættelse, hvor det blev planlagt at lægge jerndragere ned de samme steder. Om de er
indmuret i teglstensforstærkningerne kan ikke ses.
Et fyrrum blev derudover opført på kirkens
nordside (s. 2131).
1968 trængte en ‘hvælvingsbue’ til at blive omsat,25 og ved kalkning blev der 1971 konstateret
revnedannelser i en gjordbue; skaderne blev udbedret.36 Den udvendige understøbning af murene 1959-61 var derfor ikke nok til at forhindre
kirken i at sætte sig.
2006 blev fyrrummet (jf. s. 2131) på nordsiden ombygget til kiste- og handicapindgang
med lift. En skillevæg i normalsten blev muret,
så den østre del af rummet blev til redskabsrum
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Fig. 24. Skibets tagværk og hvælv set mod vest (s. 2122). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing and vaulting of
nave looking west.

og den vestre til liftrum. Ved ombygningen blev
der fundet rester af fundamentet til †stræbepillen, som blev nedrevet 1959-61 (jf. ovf.).89 Den
oprindelige yderdør mod nord blev udvidet, og
det nyetablerede redskabsrum mod øst fik en ny,
retkantet dør mod øst. Fra skibet er der adgang til
liften ved en fladbuet dør muret under den ældre,
tilmurede åbning (jf. s. 2131); en ældre †kullem i
gulvniveau blev fjernet (jf. s. 2136).90
2015 blev tårnrummet istandsat; vægge og
hvælv blev renset for kalk, og beskadigede teglsten i hvælvene blev nedhugget og pudset med
mørtel.91 Omkring vinduerne var revner, som
blev repareret.
Gulve. I hele kirken ligger kvadratiske, gule
teglfliser lagt 1959-61; fliserne kan være genbrugt
fra istandsættelsen 1853-57 (jf. ndf.).To granittrin
blev også 1959-61 lagt under korbuen i stedet for
den tidligere placering midt i det romanske kor
(jf. fig. 77). Korets funktionelle afgrænsning har
været betinget af placeringen af trinene. Hvornår

trinene første gang blev lagt midt i det romanske kor, er uvist, men afgrænsningen var etableret
1853-57 (jf. ndf.).
†Gulve. 1720 var kirkens gulv meget ujævnt og
måtte lægges om.31 Før hovedreparationen 185357 hældede gulvet fra øst mod vest med flere afsatser belagt med røde mursten, og det var sunket
flere steder.Ved reparationen blev korets gulv lagt
med gule teglstensfliser; mellem knæfaldet og alteret var et malet trægulv. Der var to trætrin midt
i det romanske kor ned til skibet, hvis midtergang
blev lagt med samme sten som i koret. Under
stolestaderne var både gule og røde fliser, ‘almindelige’ mursten og munkesten. I tårnrummet lå
også ‘almindelige’ mursten.68
1892 ønskedes flisegulvet i koret omlagt, og
det blev repareret gentagne gange over de næste
år. 1898 blev det udskiftet med et bræddegulv,
som derved lå i hele koret.92 1939 blev der lagt
trægulv under stolestaderne; det blev fjernet ved
istandsættelsen 1959-61.68
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Fig. 25. Istandsættelse af vestforlængelsens hvælv (s.
2134). Foto Finn Bøje 1960. I NM. – Repairs of vaults
in western extension.

Vinduer. Fire af korets fem vinduer og skibets
syv vinduer har store, kurvehanksformede støbejernsrammer fra 1853-57, hvorfra også korets
østvindues næsten spidsbuede træramme stammer. De to mindre vinduer i tårnets vestmur har
rundbuede trærammer.
Et stort, rundbuet og falset vindue i vestforlængelsens sydmur er muligvis indsat samtidig med
tårnets opførelse; det har samme form som tårnets åbninger (jf. fig. 6).
†Vinduer. 1803 blev kirkens 11 vinduer beskrevet som ‘lyse og klare med store glasruder, forsynet med jernstænger’.38 1826 var der ‘usædvanligt store jernvinduer’ i langmurene, og 1827 blev
de ældre, ‘uansvarlige’ rammer udhugget, og nye
blev indsat.93 Disse vinduer var små og smalle af
træ med ‘sædvanlig’ firkantet form, hvilket gjorde
kirken mørk.25
Tagværker. Tagværkerne er fra nyere tid og repareret og fornyet 1959-61.34 Størstedelen er fyr,
men over koret er seks spærfag af genanvendt eg.
Det forlængede kor har ti spærfag med et dobbelt hanebånd og et krydsbånd i hvert fag (fig. 23).
Spærene har spærsko og -stivere, og spærfagene er
nummereret fra vest mod øst med stigende romertal mod syd (jf. fig. 23) og romertal med faner mod
nord. På de seks gamle spærfag af eg er der ældre
bladninger fra †hane- og †krydsbånd (jf. fig. 23).94
Skibets tagværk har 16 spærfag med et indtappet hanebånd for hver (fig. 24). Spærene har spær-

sko og -stivere. Tagkonstruktionen er på grund
af kirkens ustabilitet yderligere afstivet af en stol
bestående af dragere under hanebåndene i både
nord og syd, hvorfra skråstivere er tømret til en
kraftig bindbjælke mellem hvert hvælv på tværs
af bygningen (jf. fig. 24).
Tårnet har seks spærfag af genanvendt tømmer med to tappede hanebånd støttet af knægte;
spærfagene står på to bjælkelag, som ligger på
murkronen. Spærene er nummeret fra øst mod
vest med streger.
†Tagværker. 1670 var ‘spærværket’ rådnet og alle
lægter ‘fordærvet’.30
Klokkestolen står i vestsiden af tårnets klokkestokværk. Den består af to remme på langs af
rummet, hvorpå der er flere stolper og skråstivere,
som bærer to bjælker. Klokkerne er ophængt i
hver ende mellem bjælkerne. Konstruktionen er
støttet af skråstivere og fastgjort til et bjælkelag på
murkronen.
Tagbeklædning. Alle sadeltage er dækket med
røde vingetegl.Tårnets er lagt 1974,95 men resten
kan være fra 1959-61 (s. 2134).
†Tagbeklædning. 1664-65 blev taget repareret
med 700 tagsten, og 100 hulsten blev hentet fra
Kirkeby Kirke (s. 2085). Igen 1670-71 blev indkøbt 1.000 tagsten.30 Taget var i dårlig stand 1805,
og 1818 skulle der lægges ‘lyse’ tagsten, formentlig
af glas, i taget for at give lys i tagrummet.38 1939
trængte taget på kirkens nordside til at blive omlagt, men det blev først realiseret ved restaureringen 1959-61.27
Opvarmning. Kirken, som er forsynet med fjernvarme, opvarmes af støbejernsradiatorer langs væggene i kor og skib, opsat 1959-61.96
†Opvarmning. Et gammelt †varmeapparat var
ubrugeligt 1887.25 1896 nævnes en †kakkelovn,
som stod i skibets nordøstre hjørne (fig. 27).25
Skorstenen til ovnen var ført op gennem korbuens understøtning (jf. fig. 8) og indbygget i skibets
østgavl; den ydre del blev fjernet 2004.25 Der var
tilførsel af brændsel fra et lille †kulrum på skibets
nordside (s. 2131) ved en †jernlem nederst i nordmuren (jf. fig. 77).29 Et nyt †varmeapparat blev indsat 1919 og repareret 1939.68 I fyrrummet, som
1959-61 erstattede †kulrummet (s. 2131), stod et
†oliefyr. Kirken fik indlagt elektrisk lys 1916.97
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Fig. 26. Istandsættelse af vestforlængelsens hvælv (s. 2134). Foto Finn Bøje 1960. I
NM. – Repairs of vaults in western extension.

Kirken er omgivet af et fortov af grus, som er
kantet med hugget granit. 1891 blev †fortovet
lagt med grus med kantsten, men 1897 blev det
erstattet af beton.25 Det er formentlig dette †fortov, som blev fjernet 1959-61 (s. 2134).
Kirken står hvidkalket ude og inde, og der er
malet en grå ‘sokkel’ nederst på facaderne.

†KALKMALERIER
1960 konstateredes fragmenter, der ikke blev
nærmere beskrevet, af senmiddelalderlige †kalkmalerier på det oprindelige pudslag i kirkens vestligste hvælvingsfag. Fragmenterne skulle overkalkes, men blev ved en fejl borthugget (jf. s. 2134).98
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Fig. 27. Indre set mod øst o. 1910. I Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. – Interior looking east, c. 1910.

INVENTAR
Oversigt. Af middelalderlige genstande er bevaret den
romanske døbefont, et *røgelseskar fra 1200-tallet
med runeindskrift, signeret af Jakob Rød (siden 1809 i
Nationalmuseet), og en klokke med årstallet 1504. En
*husaltertavle fra o. 1560 med malede knæleportrætter
af Herluf Trolle og Birgitte Gøye er ligeledes i Nationalmuseet. Alterbordet, alterstagerne og prædikestolen
er renæssancearbejder skænket 1600-01 af Absalon
Gøye og Else Lindenov. Et eksemplar af Christian IV’s
bibel fra 1633 er givet til kirken 1740 af Anne Vind
von der Kuhla, mens altersættet er skænket 1668 af
hendes far, Bendix von der Kuhla. Et (†)altermaleri
med motiv af Nadveren er fra o. 1775.
Dåbsfadet er formentlig fra 1853, dog er fanen fornyet 1938. Stolestaderne er fra 1855, og dørfløjene i
hovedindgangsdøren i tårnets vestside fra 1856-57.
Oblatæsken er formentlig anskaffet o. 1862. Kirkens
anden klokke er støbt af M. P. Allerup i Odense 1871,
mens alterkanden er udført 1880 af Peter Hertz,
København. Omkring århundredeskiftet tilkom en
række mindre genstande. Det gælder vinskumme-

skeen, udført o. 1900 af Rasmus Albert Christopher
Christophersen, Odense, kirkeskibet »Ellen«, skænket
af styrmand Bendt Baggesen 1904, en messehagel fra
1906 og et sygesæt fra o. 1910-20. Også syvstagen må
dateres til begyndelsen af 1900-tallet. Altertavlen, en
kopi af Niels Skovgaards altertavle fra 1906 i valgmenighedskirken i Bøvling med motiv af Den gode
hyrde, er fra 1918 og bekostet af en privatmand. Dåbskanden er formentlig fra 1939, en pengebøsse fra 1958.
Fra restaureringen 1959-61 stammer alterskranken
og salmenummertavlerne, tegnet af arkitekt Ejnar
Mindedal Rasmussen, samt Kaare Klints kirkestole i
koret. Lysekronerne er barokkopier fra 1968, mens
orglet, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa, er opsat
1970. Tre messehagler er tilkommet 1987 og 1991, de
øvrige tekstiler er fra 1990’erne.
Farvesætning, indretning og istandsættelser. Korets
inventar og prædikestolen står siden restaureringen
1959-61 i træets naturlige farver; altertavlens rammeværk er dog rødligt med forgyldning. Stolestader og
salmenummertavler er 1999 malet i lys grågrøn med
mørkere grønne og (på stolegavlene) lyserøde detaljer.
Den ældre farveholdning er stort set ukendt. Før arbej-
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Fig. 28. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking east.
derne i 1850’erne var stolestaderne mørkegrå; 1857 og
igen 1892 blev alt træværk malet, vistnok med egetræsådring.25 Farvesætningen 1959-61, der blev fastlagt af
Ernst Trier, Nationalmuseet, omfattede desuden lysegrå stolestader og paneler.
Det ældste inventarium fra 1576 opregnede kirkens
løsøre, heraf flere formentlig middelalderlige genstande: et alterklæde, to »alterstuber« (måske tekstiler
anvendt ved alteret, jf. s. 2141), et altersæt af sølv, to
lysestager og et dåbsfad, alt af kobber (dvs. messing), to
alterbøger på pergament, to messehagler og en messeskjorte, en messeklokke, et skab til opbevaring af
ornamenterne, en lås til kirkedøren, et ‘ildkar’ og to
store klokker. Det fremgår desuden, at de nødvendige
alterbøger (bibel, graduale, salmebog, alterbog, passionale samt kirkeordinansen) forefandtes.99
Ved biskop Jacob Madsens besøg i sommeren 1589
var kirken meget forfalden (jf. s. 2133). Den havde
endnu sin middelalderlige altertavle med en fremstilling af Korsfæstelsen; alterstagerne var erstattet af et
par af træ. Ved alterets nordside stod et skab og mod
syd fandtes en ‘tavle’, muligvis identisk med den ovennævnte *husaltertavle, om end der dog også kunne

være tale om en sidealtertavle. Prædikestolen, opsat i
sydsiden, var lille og dårlig, ligesom en degnestol fik
betegnelsen ‘skarns’. Fonten stod endnu i vestenden,
og de to klokker hang i et klokkehus på kirkegården
(s. 2117).20
Få år senere, 1600-01, gennemførte Absalon Gøye
og Else Lindenov, ejere af sognets hovedgård Løjtved,
en stor istandsættelse af bygningen, herunder opførelsen af tårnet (s. 2125), og lod samtidig kirkerummet
pryde med nyt inventar, omfattende alterbord og altertavle, alterstager, prædikestol og herskabsstole. Kirkens
‘høje’ stolestader, der var lukket med døre, må også
være tilkommet omkring dette tidspunkt, ligesom det
muligvis var tilfældet med præste- og degnestolene,
der flankerede alteret. 1663 skænkede Anne Iversdatter Vind et tårnur til kirken, hvortil der blev udført
en urskive af egetræ, og 1691 bekostede etatsråd Niels
Krag en omstøbning af den ene af kirkens middelalderlige klokker ved klokkestøber Ahasverus Koster van
der Hart i København. I løbet af 16-1700-tallet blev
der endvidere opsat et pulpitur ved vestvæggen og et
herskabspulpitur med udvendig adgang i nordvesthjørnet, men intet nærmere vides om disse inventar-
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Fig. 29. Korets indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of chancel
looking east.
stykker. O. 1775 tilkom en ny altertavle, tilsyneladende
blot et fladt panel med illusionistisk malet rokokoarkitektur.
1853-57 forestod kirkeejer Niels Peder Pedersen en
hovedreparation, der også omfattede inventaret. 1853
blev koret nyindrettet.100 Af det gamle inventar bevaredes kun alterbordet og altertavlen, som blev rykket
frem, så der kunne indrettes et præsteværelse eller
sakristi bag det, og der ophængtes et nyt altermaleri
foran det gamle. Desuden tilkom en ny alterskranke og
en flytbar degnestol, ligesom den romanske døbefont

blev erstattet af et stativ af støbejern. 1855 blev stolestaderne fornyet, og 1856-57 blev de gamle pulpiturer i vest erstattet af et nyt og større. O. 1860 beskrev
biskop C.T. Engelstoft kirkens indre som ‘smukt og vel
vedligeholdt’.74 O. 1880 fik kirken desuden sit første
orgel.
Den nuværende altertavle er opsat 1918. Ved en
restaurering 1959-61 blev alterskranken fornyet, de
østligste stolestader erstattet af løse stole, den romanske
granitdøbefont genopstillet og vestpulpituret fjernet.
Kirkens indre er senest istandsat 1999.
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Alterbord (jf. fig. 30), 1600-01 (jf. †altertavle nr. 2),
af træ, 173×82 cm, 96 cm højt. Forsiden har tre
profilfyldinger og kortsiderne hver én; i bagsiden
er to skabe. Bordet er ved restaureringen 195961 malet lysegråt. Tidligere var såvel fyldingerne
som rammeværket (i hvert fald på forsiden) prydet med bladranker og blomster malet med sort
farve på lys grøn bund.34 Bordet stod oprindeligt
tæt ved østvæggen,25 men blev rykket frem i forbindelse med indretningen af præsteværelset (s.
2164) i 1850’erne.
†Alterbord, middelalderligt, nedbrudt 1600-01.
Antependium (jf. fig. 29), 1999, vævet af Minna
Jørgensen, Stenstrup, af lyserød uld med små, lyse
kors.101
Blandt †alterklæder kan følgende nævnes: 1) Omtalt 1576, af lærred.99 2) Omtalt 1663.102 Muligvis
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identisk med et uldent alterklæde, omtalt 1729,
da det var itu.31 3) Formentlig 1853, af rødt klæde.25 4) (Jf. fig. 58), 1906, af rødt plys med kors af
guldgaloner.25
Alterdug, 1990, en kniplingsbort (alterbryn) med
skiftevis kors og livstræ.101
†Alterdug, omtalt 1663.102
Andre †tekstiler(?). Inventariet 1576 omtaler to
»alterstuber«, prydet med »Indzeguld«, dvs. guldtråd. Der er antagelig tale om tekstiler med broderi af guldtråd, anvendt på eller ved alteret.103
Knæleskammel, o. 1960, af eg, betrukket med lyserød uld.
†Knæleskammel (jf. fig. 27), formentlig 1853,
betrukket med rødt plys.25
Altertavlen (fig. 32), 1918, er et maleri af Den
gode hyrde, udført af Johan Thomas Skovgaard som

Fig. 30. Alterbordspanel, 1600-01 (s. 2141). Foto Chr. Axel Jensen 1916. I NM. – Communion table panel, 1600-01.
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Fig. 31. Indre set mod øst, o. 1920. I Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. – Interior looking east, c. 1920.

en kopi af Niels Skovgaards altertavle fra 1906
i Bøvling Valgmenighedskirke (DK Ringkøbing
869). Maleriet er indsat i en svejfet ramme, skåret
af samme med udgangspunkt i rammen i Bøvling.
Maleriet, 147×229 cm, olie på træ, er signeret
i nederste venstre hjørne med sort (initialerne er
sammenskrevne): »Copi efter N(iels) K(ristian)
S(kovgaard). Udf(ørt) af J(ohan) T(homas) S(kovgaard) 1918«. Kristus er vist som en ung, skægløs
mand, klædt i en kort, rødbrun kjortel med bælte
om livet, hvorfra hænger en vandbeholder. Han
griber med højre hånd om struben på en stor ulv,
der ligger på ryggen fastholdt under hans knæ,
mens han med venstre hånd skærmer et lam, der
har blodspor på brystet efter ulvens angreb. Bag

Kristus græsser fåreflokken fredeligt på en solbeskinnet eng, mens uvejrsskyer tårner sig op over
et klippemassiv bag ulven. Stråleglorien om hans
hoved er udskåret i fordybet relief og fremhævet
med forgyldning.
Den profilerede ramme har svejfet overside og
krones af et hjulkors, mens de lodrette rammestykker afsluttes af liljeornamenter. Fodstykket, der i
modsætning til eksemplet i Bøvling flankeres af
engle, den ene med skjold og sværd, den anden
med et langt spyd, har indskrift med fordybede
versaler: »Jeg er den gode hyrde«. Rammen er malet i røde nuancer med blå og forgyldte profiler,
fodstykkets indskrift er udfyldt med grønt, englene, liljeornamenterne og korset forgyldt. I de
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Fig. 32. Altertavle, 1918, med motiv af Den gode hyrde, malet af Johan Thomas Skovgaard som en kopi efter Niels
Skovgaard (s. 2141). – Altarpiece, 1918, with subject The Good Shepherd, by Johan Thomas Skovgaard as a copy after Niels
Skovgaard.

kvartcirkulære felter omkring korset ses evangelisternes symbolvæsener, udført i rødt og brunt på
sort bund.
Altermaleriet blev skænket af en privat, efter at
man indtrængende havde henstillet til kirkeejeren om at få en ny altertavle; sidstnævnte bekostede rammen. Tavlen blev 1919 beskrevet som
‘overordentlig smuk’.25
†Altertavler. 1) Sandsynligvis senmiddelalderlig,
1589 beskrevet af biskop Jacob Madsen som en
tavle med ‘den korsfæstede og røvere’, dvs. med
en antagelig udskåret og stafferet fremstilling af
Kristus på korset, flankeret af de to røvere.20 Tavlen må være nedtaget ved istandsættelsen 1600-01.

2) 1601, skænket af Absalon Gøye og Else Lindenov.104 Om tavlens oprindelige udseende vides kun lidt. Den bar en giverindskrift, afskrevet
1768 af sognepræst Rasmus Davidsen Fog: »Anno Domini 1601 lod ærlige og Velbyrdige Mand
Absolon Gøye til Kielstrup, Befalningsmand udi
Dalum Closter med sin Hustrue, ærlige og Velbyrdige Frue Else Lindenou denne Alter Tavle
giøre og gav til Steenstrup Kirke«. Endvidere sås
våbenskjolde for Gøye og Lindenov.57
1720 trængte tavlen til reparation;31 1729 var
den så brøstfældig, at den stod og rokkede, ‘og
man ved ej, hvornår den falder ned’.31 1768 var
den ‘meget gammel og forfalden’, men indskrif-
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ten var endnu til at læse.57 Efterfølgende må tavlen være nedtaget.
3) (Jf. fig. 27, 33 og 58), o. 1775, tilsyneladende et fladt panel kronet af et udsavet gavlstykke
med skyer i strålekrans, flankeret af tilsvarende,
siddende figurer; alt stafferet med illusionistisk
malet rokokoarkitektur i grå nuancer, som dannede et portallignende storstykke på diagonalstillede fremspring, dekoreret med bladornamenter
(jf. fig. 30).105 Som altermaleri tjente en fremstilling af Nadveren ((†)altermaleri ndf.), og i postamentfeltet var indstiftelsesordene malet med
lys fraktur på sort bund. 1853 blev et nyt maleri
med motiv af den velsignende Kristus (†altermaleri ndf.) placeret foran Nadvermaleriet.25 Tavlen
blev nedtaget 1918.
Tavlen var beslægtet med en gruppe bevarede,
nordvestfynske altertavler med illusionistisk maleri fra o. 1750-81, dokumenteret udført af eller
tilskrevet maleren Niels Poulsen Dahlin (-174385) (DK Odense 3233). Tavlerne findes i Verninge,
Østrup og Hjadstrup (DK Odense 3231, 4968 og
5007) samt Rørup, Ejlby og Klinte (Odense Amt).
De har alle, bortset fra Østrup-tavlen, der står med
sekundær staffering fra 1864, illusionistisk portalopbygning på diagonalstillede fremspring samt
udsavet gavlstykke, der i Rørup, Ejlby og Klinte

flankeres af figurer, i Østrup krones af strålekrans,
sådan som det var tilfældet i Stenstrup.106 På denne
baggrund forekommer det rimeligt at antage, at
også tavlen i Stenstrup kan tilskrives Dahlin.
(†)Altermaleri (fig. 34), o. 1775, Nadveren, olie på
fyrretræ, lysmål 150×85 cm. Maleriet er o. 1999
indsat i smal, sortmalet ramme107 og ophængt på
skibets vestvæg over døren til tårnrummet.
Jesus og disciplene sidder omkring et rundt
bord hvorpå en kalk og to fade med lam og brød.
Forrest tv. ses Judas med pengeposen. Motivet er
sat i en klassicerende arkitekturkulisse med udblik
til en åben, søjleprydet niche under et draperi. Fra
loftet hænger en brændende olielampe, og på det
skaktavlede gulv står i forgrunden en kande og en
krukke, hvis låg er taget af; begge dele kaster en
kraftig skygge. Jesus, med stråleglorie, er klædt i
en lys, rødlig kjortel, Judas har gyldenbrun kjortel
med blå kappe, og de øvrige disciple bærer kjortler og kapper i klare røde, blå og blågrå farver.
Kanden og krukken i forgrunden er rødbrune.
1853 blev maleriet skjult bag et maleri af
Kristus (†altermaleri ndf.). 1930 blev ‘det gamle
alterbillede’, formentlig dette, indrammet og ophængt bag alteret.25
†Altermaleri (jf. fig. 27 og 58), 1853, Den velsignende Kristus, malet af malermester LauridsVilhelm

Fig. 33. Indre set mod øst, 1900. I Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. – Interior looking
east, 1900.
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Fig. 34. Nadveren. (†)Altermaleri, o. 1775 (s. 2144). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
The Last Supper. (†)Altar painting, c. 1775.

Berth, Svendborg,108 indsat i en sortmalet ramme
og fastgjort på †altertavle nr. 3 foran det gamle maleri af Nadveren ((†)altermaleri ovf.).25 Under et

spidsbuet trepas i nygotisk stil var Kristus vist stående med front mod beskueren og højre hånd løftet
til velsignelse; han var klædt i mørk kjortel med lys
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Fig. 35. *Husaltertavle, o. 1560, med lukkede fløje (s. 2146). I NM. Foto John Lee 2018. – *Household altarpiece, c.
1560, with closed wings.

kappe. Maleriet fandtes endnu i kirken 1939;109 det
hang da på triumfvæggens nordlige del (jf. fig. 31).
†Sidealtertavle(?). Biskop Jacob Madsen omtalte
1589 en ‘tavle’ i sydsiden (»1 Taffle Synderside«).20
Muligvis var der tale om en senmiddelalderlig sidealtertavle, tilhørende et af de to kendte †sidealtre, der var viet til Vor Frue og Skt. Laurentius
(s. 2116), men der kan også være tale om den
nedenfor omtalte *husaltertavle.
*Husaltertavle (fig. 35-39), med malet årstal
»1560« samt portrætter, våbenskjolde og valgsprog for Herluf Trolle (†1565) og Birgitte Gøye

(†1574). Den består af et trefløjet alterskab, hvori
er indsat en mindre tavle, et importarbejde fra
Mechelen, smykket med tre alabastrelieffer. Tavlen er tidligst med sikkerhed omtalt i kirken 1760
og 1768.110 Den var angiveligt prydet med navn
og våbenskjold for Corfitz Hardenberg til Skjoldemose (†1560), hvilket dog synes at være en
fejlskrift for et senere ejerpar, kansler Christian
Friis til Borreby (†1616) og Mette Knudsdatter
Hardenberg (†1617), en sønnedatter til Corfitz
Hardenberg. Parrets våbenskjolde var sekundært
malet på alterskabets fløje, da tavlen 1843 blev
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Fig. 36. *Husaltertavle, o. 1560, med alabastrelieffer og malede portrætter af Herluf Trolle og Birgitte Gøye (s.
2146). I NM. Foto John Lee 2018. – *Household altarpiece, c. 1560, with alabaster reliefs and painted portraits of Herluf
Trolle and Birgitte Gøye.

skænket til Nationalmuseet af Christian VIII (inv.
nr. 7700).111 Den er senest restaureret 1968.112
Træskabet (fig. 35-36), hvori Mechelen-tavlen
står, måler 108×56,5 cm. Det er udført af poppel (karme, tag og bund) og eg (fløjene samt den
påsatte plade på postamentet) med fornyede dele
af fyr (bagbeklædningen og hylden). Skabet har
sadeltag og to bevægelige, skråt afskårne fløjdøre
med malerier (jf. ndf.). Af fløjenes rammeprofiler er kun den korte, lodrette på venstre fløj og
den lange, lodrette på højre fløj gamle, mens de

øvrige er fornyet; fornyet er også halvdelen af
de nederste, smalle lister omkring malerierne.
Fløjene har oprindelige hængsler af messingblik
fastgjort dels med smedede jernsøm, dels med
messingskruer.Ved bagkanten af skabets top er et
jernbeslag med en ring til ophæng.
Selve skabet er sortmalet, mens de smalle profiler på fløjene er forgyldte. På fløjenes inderside
er oprindelige, om end stærkt udbedrede knæleportrætter af Herluf Trolle (tv.) og Birgitte Gøye
(fig. 37-38). De er vist i trekvartprofil med hæn-
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derne samlet i bøn ved et bord, dækket af rødt
klæde, der flyder ud over stengulvet; baggrunden
er grålig. Herluf Trolle, barhovedet med rødblondt
hår og tilsvarende, tvedelt skæg, er iklædt rustning.
Over brystet har han en kraftig guldkæde, og ved
venstre hofte ses hans sværd. På højre hånd bærer
han en gylden ring. Foran ham ligger hans hjelm,
prydet med røde og gyldne strudsefjer, samt hans
handske. Øverst ses Trolleslægtens våben og derunder er indskrift med hvidlige, til dels udslettede versaler, omfattende Herluf Trolles valgsprog:
»(Alle) Ting Kom(m)er (Af) Gvd«, årstallet »1560«
samt hans navn: »Herlof Trolle«. Birgitte Gøye har
gylden, perlebroderet hue over hvidt hovedlin og
sort, pelskantet kjole med opslidsede ærmer over
hvid underkjole. Om halsen bærer hun flere gyldne kæder med juveler, og på venstre hånd har hun
to ringe. På bordet foran hende ligger en opslået
bog, formentlig en bønnebog, og under knæene
har hun en rød pude. Over figuren er indskrift
med lyse versaler: »Frø.kt Gvd … Geor Hva …
Rett Er Oc (Fo)rladt Tygh Ick(e) Paa Menisken«
(Frygt Gud, gør hvad ret er, og forlad dig ikke på
mennesker) »B…tthe Gøye«. Gøye-slægtens våben, der har stået øverst, er helt udslettet.113 På
fløjenes ydersider (fig. 35) er sekundær indskrift:
de ti bud, anført med sort fraktur på gul bund.
Ved restaureringen 1968 konstateredes ud over
skabets oprindelige staffering (A) to op- eller
overmalinger (B-C). Desuden kendes en †overmaling fra skriftlige kilder. A) Den oprindelige
staffering, udført 1560. Skabet var sortmalet og
fløjenes profiler forgyldte. På fløjenes indersider
sås malerier af Herluf Trolle og Birgitte Gøye
med tilhørende våbenskjolde og valgsprog. På
ydersiderne var indskrift med sort fraktur på
lysegrå bund, dog næppe den samme tekst som
den nuværende. B) Første op- eller overmaling.
Skabet blev sortmalet, fløjenes profiler forgyldt.
Malerierne på fløjenes indersider blev stærkt udbedret,114 og de nuværende indskrifter blev malet
på ydersiderne. C) Anden op- eller overmaling.
Fløjenes rammeprofiler blev malet sorte, og der
udførtes mindre udbedringer på malerierne.
Ud over disse to op- eller overmalinger har fløjenes malerier været overmalet med andre †malerier og †våbenskjolde, som igen er fjernet. Det

er uvist, hvornår denne overmaling blev foretaget, men det er, i hvert fald for våbenskjoldenes
vedkommende, sket før 1760 (jf. ndf.); det vides
således heller ikke, om †malerierne og †våbenskjoldene var påmalet samtidig.112 Ifølge den beskrivelse af tavlen, der er anført i Nationalmuseets accessionsprotokol 1843, var de malet af en
‘ringe’ maler, men under dem kunne man spore
‘ældre og bedre’ malerier. Efterfølgende blev malerierne afrenset.115 På den ene fløj sås Johannes
Døberen og derover slægten Friis af Hesselagers
våbenskjold. På den anden fløj sås evangelisten
Johannes med kalken og derover slægten Hardenbergs våbenskjold.
Den lille Mechelen-tavle (jf. fig. 36), som er
indsat i alterskabet, 77×53 cm, af eg og stuk, er
arkitektonisk opbygget med postament, storstykke flankeret af korintiske søjler og smalle,
akantusbræmmede sidevinger med løveprofil
og bukkeben, gesims hvorover svejfet topstykke
med topvinger udformet som harpyer og øverst
en trekantgavl med delvist afbrækkede, fuglelignende topprydelser. I stor-, top- og gavlfeltet er
indsat alabastrelieffer. Rammeværket er rigt udsmykket med stukornamentik i form af grotesker
med kentaurer, fugle, masker, frugtguirlander og
akantus, fremhævet med forgyldning på blå bund.
Forgyldningen må anses for oprindelig, mens
baggrunden er opmalet.
I tavlen er som nævnt indsat tre relieffer af alabast: 1) (Fig. 39). Storstykkets relief, 24×17 cm,
viser Den hellige slægt. Midt i billedet sidder Maria
og Anna med Jesusbarnet, omgivet af kvinder og
børn. Bag dem ses mandlige familiemedlemmer,
vel bl.a. Josef og Annas tre ægtemænd. I baggrunden er en rigt udsmykket portalopbygning.116
1968 konstateredes rester af forgyldning på portalens frise.112 2) Topfeltets relief, 8,5×16 cm, viser
Gud Fader i en skybræmme med udbredte arme,
flankeret af putti. 3) På gavlfeltets relief, 4×11 cm,
ses to putti, der holder en bog imellem sig.
Fig. 37-38. Detaljer af *husaltertavle, o. 1560. 37. Malet
portræt af Herluf Trolle (s. 2148). 38. Malet portræt af
Birgitte Gøye (s. 2148). I NM. Foto John Lee 2018.
– Details of *household altarpiece, c. 1560. 37. Painted portrait of Herluf Trolle. 38. Painted portrait of Birgitte Gøye.
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Tilblivelse og senere ændringer. Selve den lille
tavle er et Mechelen-arbejde fra o. 1560, udført
i moderne renæssancestil. Den tilhører en gruppe sydnederlandske tavler med alabastrelieffer,
der blev masseproduceret og importeret til bl.a.
Danmark af medlemmer af adelen, som anvendte
disse luksusprodukter i deres privatkapeller eller
skænkede dem til den lokale sognekirke.117 Ofte
blev tavlerne anbragt i et alterskab med bevægelige sidefløje, der kunne udsmykkes med givernes
portrætter og våbenskjolde eller indskrifter.
Tavlen må være anskaffet 1560 af Herluf Trolle
og Birgitte Gøye. Den er nært beslægtet med
de to husaltertavler, som ægteparret skænkede
til Helsingør Skt. Olai Kirke (DK Frborg 127),
hvor de samme år indsattes i postamentet på kirkens daværende højaltertavle (*Esrumtavlen), og
er antagelig anskaffet sammen med disse.118 En
næsten tilsvarende husaltertavle er ophængt i
Malmø Skt. Petri Kirke,119 mens en parallel til
skabsfløjenes malede portrætter findes i en lidt
yngre *tavle fra 1579 med malede knæleportrætter af Peder Oxe og Mette Rosenkrantz, der en
tid var ophængt i Øster-Broby Kirke, nu på Gisselfeldt (DK Sorø 591).
Hvordan tavlen er kommet til Stenstrup Kirke,
kan ikke afgøres med sikkerhed. Den er næppe
skænket af de oprindelige ejere, der ikke synes
at have haft nogen forbindelse til kirken.120 At
dømme efter de sekundært påmalede våbenskjolde for Friis og Hardenberg (jf. ovf.) er den
tilsyneladende kommet i Christian Friis (†1616)
og Mette Hardenbergs (†1617) besiddelse efter
Birgitte Gøyes død. Mette Hardenberg var datter af Knud Hardenberg (†o. 1564), der igen var
søn af Corfitz Hardenberg til Skjoldemose og
bror til Birgitte Gøyes veninde, Anne Hardenberg (†1589). Anne blev 1573 gift med Birgitte
Gøyes søstersøn, Oluf Mouridsen Krognos. Det
er muligt, at Birgitte Gøye har testamenteret tavlen til Anne, der siden har skænket den til sin
niece, Mette Hardenberg. Hun bragte herregården Skjoldemose med sig ind i ægteskabet med
Christian Friis (indgået 1585), og det kan være
herfra, tavlen blev overført til kirken, hvor den
muligvis fandtes allerede i 1589. Således omtaler
biskop Jacob Madsen ved sit besøg 1589 en ‘tavle’

i sydsiden (»1 Taffle Synderside«).20 Der kan dog
også være tale om en †sidealtertavle (jf. s. 2146),
mens husaltertavlen først senere er blevet flyttet
til kirken, måske efter Mette Hardenbergs død
1617. Således kan det heller ikke udelukkes, at de
sekundære †våbenskjolde og figurmalerier først
er malet på tavlen på et senere tidspunkt, måske
efter en mundtlig tradition om dens ophav.121
Den tidligste, sikre omtale af tavlen i kirken
findes først i Hofmans Fundationer 1760: »En Tavle
af Allebast, hvorpaa staaer Corfitz Hardenbergs
Navn og Vaaben«.122 1768 supplerede sognepræst
Rasmus Fog oplysningerne i sin indberetning
om kirken, idet han også mente at vide, hvem
der havde skænket tavlen: » Liige over for Prædikestoelen er ophængt en liden forgylt Tavle,
som betegner J(om)fr(u) Mariam med Christo
paa Skiødet, meget kunstig udarbeydet i Alabast,
givet til Zirat og Prydelse af Hardenbech, forhen Ejere af Schiollemose, hvis Vaaben staae derpaa«.123 Tavlen har således tilsyneladende hængt
for sig selv som en prydelse i kirken og ikke været indsat i en større altertavle, som det kendes
fra f.eks. Møborg Kirke (DK Ringkøbing 956) og
fra de to tavler, Herluf Trolle skænkede til Skt.
Olai Kirke i Helsingør (jf. ovf. og DK Frborg
126). Formentlig hang tavlen i kirken til en gang
i første halvdel af 1800-tallet. Den indgik derpå
i apoteker A. F. Lassens oldsagssamling, der 1841
blev købt af Christian VIII, som 1843 overlod den
til Nationalmuseet.124 I museets protokol er det
noteret, at tavlen ‘efter al sandsynlighed’ tidligere
havde været i Stenstrup Kirke. Som nævnt blev
de sekundære malerier afrenset i anden halvdel af
århundredet, hvorved man blev opmærksom på
identiteten af tavlens oprindelige ejere.
Ved den seneste restaurering 1968 blev skabet
forsynet med en ny bundplade, og der blev indsat
et nyt stykke nederst ved venstre karms forkant.
Endvidere blev det samlet med vinyllim og trædyvler, og åbne fuger blev udfyldt. Malerierne
blev renset for snavs, selve skabet blev malet sort
og listerne til dels forgyldt. På tavlen blev løse
lister taget af og limet fast igen, ligesom manglende stykker af arkitraven blev tilføjet og stafferingen renset og udbedret. Endelig blev alabastreliefferne udtaget, renset og fastgjort igen.112
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Fig. 39. Den hellige slægt. Detalje af alabastrelief i storfeltet på *husaltertavle, o. 1560 (s. 2148). Foto John Lee 2018.
– The Holy Lineage. Detail of alabaster relief in large panel of *household altar, c. 1560.

Altersæt (fig. 40), 1668, skænket af Bendix von
der Kuhla.102 Kalken, 19,5 cm høj, har sekstunget
fod på tilsvarende fodplade. Giverens navn, »Benedictvs von der Kvla«, er graveret med versaler på en

af tungerne, og derunder ses hans fædrene og mødrene våbenskjolde (Kuhla og Banner) samt årstallet
for donationen: »1668«. På den modstående tunge
er en støbt figur af den korsfæstede Kristus, og ved
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Fig. 40. Altersæt, 1668, skænket af Bendix von der Kuhla (s. 2151). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion set,
1668, donated by Bendix von der Kuhla.

overgangen til skaftet seks pånittede vindrueklaser.
Skaftleddene er formet som sekspas med profilled
foroven og forneden; knoppen er flad og har seks
rudebosser hvorpå graverede versaler, der tilsammen danner navnet: »Ihesvs«, mellem tilsvarende

bægerblade. Det lave, brede bæger har næsten udpudset mundingsprofil. Den tilhørende disk, 14,5
cm i tværmål, har graveret hjulkors med fligede
ender på fanen. Sættet er uden stempler, men er
antagelig udført af guldsmed Simon Matthiesen,
Odense, der leverede lignende altersølv 1663 til
bl.a. Strynø og Dalum (DK Odense 2850) og 1667
til Landet, Sønder Nærå (DK Odense 3884) samt
formentlig Sønderby (Odense Amt).125
†Altersæt. 1) Omtalt 1576, af sølv, bestående af
kalk og disk.99 2) Omtalt 1663, af tin, bestående
af kalk og disk.102
Oblatæske (fig. 41), formentlig o. 1862,126 3 cm
høj, 13 cm i tværmål, cylinderformet med fladt
låg.
Fig. 41. Oblatæske, formentlig o. 1862 (s. 2152). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Wafer box, presumably c.
1862.
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†Oblatæske, skænket 1734 af etatsråd Niels
Krag og hustru Sofie Justdatter Juel.127
Sygesæt (fig. 42), o. 1910-20, udført på Württembergische Metallwarenfabrik, af sølvplet og
glas (vinflasken). Kalken, 10,5 cm høj, har cirkulær
profileret fod, cylinderskaft med flad knop og glat
bæger med mundingsprofil. Under foden er tre
stempler: Fabrikationsmærke: »WMF« og kvalitetsmærkerne: »I/O« og »g«. Disken, 6,3 cm i tværmål, er glat. Oblatæsken, 3 cm høj, 5,6 cm i tværmål, er buklet. Vinflasken, 8,7 cm høj, passer ned
i kalkens bæger; låget er kuplet med dekoration
af kuglestav. Sættet ligger i et samtidigt, cylinderformet etui af sort pap med messingspænder, foret
med violet fløjl. Sættet opbevares i præstegården.
Tilsvarende sæt i Rudkøbing (s. 1421).
†Sygesæt, anskaffet 1862/63.25
Alterkande (fig. 43), 1880, udført af Peter Hertz,
København, 30 cm høj, med cirkulær, profileret
fod, ægformet korpus og svungen hank. På korpus er en oval medaljon med et kløverbladskors,
omgivet af græsser og kornarks, og om foden
og halsen er graverede ornamentborter. Under
bunden er giverindskrift med skriveskrift: »1881
Skænket R. Langkilde af Stenstrup-Lunde Sogns
Beboere, efter hans Død skænket Stenstrup Kirke af hans Datter«. Under bunden er tre stempler: mesterstempel for P. Hertz,128 bymærke for
København 1880 og guardejnmærke for Simon
Groth.
†Alterkander. 1) Omtalt 1862, af tin.25 1890
skulle kanden opmales og lakeres.25 2) 1904, af
porcelæn.25
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Fig. 43. Alterkande, 1880, udført af Peter Hertz,
København (s. 2153). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Altar jug, 1880, by Peter Hertz, Copenhagen.

Vinskummeske (fig. 44), o. 1900, udført af
guldsmed Rasmus Albert Christopher Christophersen, Odense. Skeen, 14,5 cm lang, har gennembrudt laf og todelt skaft med skjoldformet
afslutning med reliefblomster på den øvre del. På
bagsiden tre stempler: mesterstempel for Rasmus
Albert Christophersen,129 »C« og »S«.
Alterstager (fig. 45), 1601, skænket af Absalon
Gøye og Else Lindenov. De 52 cm høje stager
har cirkulær, profileret fod, balusterskaft med
kugle- og vaseformede led samt flad lyseskål.
På skaftets kugleled er graveret givernes våbenskjolde og derunder deres initialer: »AGEL«.
Mellem skjoldene er et Jesusmonogram: »IHS«
Fig. 42. Sygesæt, o. 1910-20 (s. 2153). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Communion set for the sick, c. 1910-20.
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Fig. 44. Vinskummeske, o. 1900, udført af Rasmus
Albert Christopher Christophersen, Odense (s. 2153).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wine skimmer, c. 1900,
by Rasmus Albert Christopher Christophersen, Odense.

og under dem årstallet for donationen: »1601«
(fig. 46). Beslægtede stager findes i bl.a. Ubberud
(DK Odense 2776) og Vejle Skt. Nikolaj (DK Vejle
129).
†Alterstager. 1) Omtalt 1576, to lysestager af
kobber.99 2) Omtalt 1589, to stager af træ.20
Syvstage (fig. 47), begyndelsen af 1900-tallet, af
messing, 52,5 cm høj, med ottesidet, profileret
fod, ottesidet skaft og firesidede, leddelte arme.
Tilsvarende stager findes i bl.a. Hylke og Tamdrup (DK Århus 4641 og 5139).
Alterbog. Christian IV’s Biblia, Kbh. 1633, ifølge
giverindskrift på første side skænket til kirken
1740 af Anne Vind von der Kuhla til Boltinggård:
»udi dend hellige trefoldiges nafn, hafuer ieg underskrefne af et chresteligt forsæt, gifuett, denne
Bibell till Stenstrup Kierche, mig der Veed, Erindrende, at ieg Ærre skee gud, i Samme Kierche,
er døbtt, og indlemmett, i den Sande Vinstoch.
Chresto Jesus Baaltingaard d. 16 aprill 1740 A
V Kuhlla«.130 Bibelen er genindbundet i brunt
skind ved konservator Per M. Lausen 2002; på
ryggen står med forgyldte versaler: »Biblia«. Den
lukkes med ældre messingbeslag med relief af en
kvinde med to børn, antagelig en fremstilling af
Kærlighedens personifikation. Den var tidligere
indbundet i sort læder.107
†Alterbøger. 1-2) omtalt 1576, formentlig senmiddelalderlige, på pergament.99 3) O. 1576 modtog kirken som de fleste andre kirker i herredet et
eksemplar af Hans Thomesens salmebog (1569, jf.
s. 2032, 2095, 2206); jernlænken, der fulgte med

til at fastgøre bogen, var dog for skrøbelig til at
kunne bruges.99 4) I kirkens inventarium 1663
omtales Christian IV’s bibel i folio.102 Det kan
ikke udelukkes, at bibelen er identisk med den
nuværende, der dog ifølge giverindskriften først
blev skænket til kirken 1740 (jf. ovf.). Denne kan
dog også være givet som erstatning for et tabt
eksemplar.
*Røgelseskar (fig. 48), 1200-tallet, af bronze,
13,8×11,6 cm, signeret af Jakob Rød. Karret er
meget beskadiget, idet lågets øvre afslutning samt
større kantstykker af både låg og skål mangler;
det er repareret med pånittede blikstrimler. Den
halvkugleformede skål hviler på en konisk fod
med radiale striber og en lille vulst foroven. Selve
skålen, der deles af tre lodrette, ornamenterede
bånd, har graveret, kaotisk zigzagmønster, hvorimellem runer: »: mik : iækop rolut (gorte)« (Jakob
Rødfarvet gjorde mig).131 Det kuplede låg har

Fig. 45. Alterstager, 1601, skænket af Absalon Gøye og
Else Lindenov (s. 2153). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Altar candlesticks, 1601, donated by Absalon Gøye and
Else Lindenov.
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Fig. 46.Våbenskjolde og initialer for Absalon Gøye og
Else Lindenov. Detalje af alterstage 1601 (s. 2153). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Arms and initials of Absalon
Gøye and Else Lindenov. Detail of altar candlestick,1601.

nederst en bort af skiftevis side- og spidsstillede,
trekantede røghuller, derover er cirkulære huller
adskilt af tre lodrette bånd med rundbuede gennembrydninger. Karret har tre sæt øskener, heraf
mangler to på låget og en på skålen.
Karret tilhører en gruppe på i alt 14 røgelseskar,
der er udgået fra Jakob Røds værksted; nærmest
beslægtet er det med et *røgelseskar, der formentlig stammer fra Ollerup Kirke (s. 2032).132
Karret kan efter reformationen have været anvendt som ildkar (jf. s. 2168). Det er tidligst omtalt
1701 sammen med karrene i Faaborg, Ollerup,
Lunde og Heden.133 Endvidere er det tegnet og
beskrevet i indberetningen til Oldsagskommissionen 1808 (fig. 85, nr. 1-2).134 Karret blev indsendt
til Nationalmuseet fra kirken 1809 (inv.nr. 349).135
Messehagler. 1) (Fig. 49), 1906,25 af mørkerødt
fløjl, med rygkors og kanter af guldgaloner. 2)
1987, udført af Mia Bendrup,Vester Skerninge,136
af grøn uld og silke med indvævet, gyldent rygkors. 3-4) 1991, fra firmaet Slabbinck, Belgien,
henholdsvis af lys viskose med indvævet motiv
af kornaks, druer og vinløv i brunt, grønt og blåt
på for- og rygside og af violet viskose med motiv
af et brændende røgelseskar hvorover et kors i
gyldne nuancer, ligeledes på begge sider.
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†Messehagler. 1-2) I inventariet 1576 omtales
to messehagler, den ene af blåt gyldenstykke, dvs.
blåt stof med indvævede guldtråde, den anden
af brandgul silke.99 Det kan være en af disse, der
endnu optræder i inventariet 1663, dog uden nærmere karakteristik.102 Ligeledes kan det være en af
disse, der 1729 omtales i Lunde †Kirke (s. 2206).
3) Omtalt 1862, af rødt silkefløjl kantet med ægte
guldbrokade og med tilsvarende kors på ryggen.25
†Messeskjorter. 1) Omtalt 1576.99 2) Omtalt
1663.102
†Messeklokke, middelalderlig, omtalt 1576 som
‘en lille klokke ved alteret’.99
Alterskranke (jf. fig. 29), 1960, tegnet af Ejnar
Mindedal Rasmussen, af eg, tresidet, med parvis anbragte, lodrette stivere under en profileret
håndliste. Knæfaldet er af gule, kantsatte mursten
med hynder af lyserød uld fra 1999.
†Alterskranker. 1) Uvis datering, tresidet, nedtaget ved nyindretningen af koret 1853.25
2) (Jf. fig. 27 og 58), 1853, af træ, tresidet med
rundede hjørner og drejede, bronzefarvede balustre under en mahognimalet håndliste. Knæfaldet,
smalt og højt, var betrukket med rødt plys.68 1892
blev balustrene egetræsmalet.25 Skranken blev nedtaget 1960.

Fig. 47. Syvstage, begyndelsen af 1900-tallet (s. 2154).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Seven-branched candelabrum, beginning of 1900s.
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Døbefont (fig. 50), romansk, 94 cm høj. Der er
slået et stykke af fodens vestvendte side, og kummen har en cirkulær reparation med cement forneden på siden mod øst. Foden, af rødgrå granit,
46 cm høj, er firesidet med hjørnehoveder og
fortsætter i et keglestubformet skaft. De mellemfaldende felter afsluttes oventil af dobbelte bueslag og har på fladen et geometrisk ornament i
relief: en trekant med en kugle på toppen. Kummen, af grovere, mørkere rødgrå granit, 68 cm i
tværmål, har forneden et lille skaftled. Om mundingen er en bred bort med rankeslyng i relief
over en rundstav.
Fonten tilhører en undergruppe af den såkaldte
Storebæltstype sammen med fontene i bl.a. Faaborg (s. 707), Vantinge (Sallinge Hrd.) og Gudbjerg (Gudme Hrd.).137

1589 stod fonten i vestenden;20 den blev siden, vel i forbindelse med byggerierne 1600-01,
flyttet til koret. Sandsynligvis i forbindelse med
nyindretningen af koret 1853 blev den hensat i
Løjtveds have, hvorfra den 1939 blev tilbageført
og opstillet på sin nuværende plads i nordsiden af
korets andet fag.138
†Døbefont (jf. fig. 58), antagelig 1853, et stativ af
bronzeret støbejern, der bar dåbsfadet.139 Fonten,
der stod i nordsiden af korets andet fag, blev kasseret 1939.
Dåbsfad (fig. 51), antagelig 1853 med påsat fane
fra 1938, af messing, samlet tværmål 58 cm. Det
gamle fad, 39 cm tværmål, er glat med små cirkelornamenter langs fanen. Den nyere fane, udført i kunstsmed Knud Eibyes værksted og skænket af kirkeejer A. P. Andersen, 9,5 cm bred, er

Fig. 48. *Røgelseskar, 1200-tallet, signeret af Jakob Rød (s. 2154). I NM. Foto John
Lee 2018. – *Censer, 1200s, signed by Jakob Rød.
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Prædikestol (fig. 53-57), 1600-01, skænket af
Absalon Gøye og Else Lindenov,104 et højrenæssancearbejde tilskrevet billedskærer Jens Asmussens værksted i Odense (jf. ndf.), bestående af en
kurv med fire prydfag med relieffer og en samtidig himmel samt bæresøjle og opgang, begge fra
1960.
Kurvens fire arkadefag indrammes hver især
af korintiske halvsøjler, og på de spidsknækkede
hjørnefremspring er sat en tilsvarende frisøjle;
alle har høje prydbælter med kassetteværk. Arkadernes tandsnitkantede bueslag bæres af kannelerede pilastre med profilkapitæler, og i sviklerne
er englehoveder. Hjørnefremspringene har højrektangulære fyldinger, de forreste med løve- og
diademmasker, og under dem er små hængestykker i form af englehoveder. Postament- og frisefelternes fyldinger kantes af tandsnit; førstnævnte
har rulleværkskartoucher omkring æggestavsindrammede skriftfelter (jf. ndf.), mens frisens fyl-

Fig. 49. Messehagel, 1906 (s. 2155). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Chasuble, 1906.

smykket med giverens initialer i kursiv: »A.P.A.«
samt årstallet: »1938«. De to dele er loddet sammen og undersiden rødmalet.
†Dåbsfad (jf. fig. 85, nr. 4), et Nürnbergarbejde
fra 1500-tallet, tidligst omtalt 1576.99 Fadet, der
var af messing, havde i bunden en drevet fremstilling af Bebudelsen, omgivet af en fem gange
gentaget minuskelindskrift.140
Dåbskande (fig. 52), formentlig 1939,25 udført i
kunstsmed Knud Eibyes værksted, af messing, 33
cm høj, med cirkulær, profileret fod, kugleformet
korpus med hammerkors i relief på hver side og
fladt, løst låg med kugleformet lågknop. En tilsvarende kande findes i bl.a. Seden (DK Odense
3470).
†Dåbskande, 1890.25 1914 skulle kanden males.25

Fig. 50. Døbefont, romansk (s. 2156). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Romanesque font.
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Fig. 53. Prædikestol, 1600-01, skænket af Absalon
Gøye og Else Lindenov (s. 2157). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, 1600-01, donated by Absalon Gøye
and Else Lindenov.

Fig. 51. Dåbsfad, antagelig 1853 med fane fra 1938 (s.
2156). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal dish,
presumably from 1853, with rim from 1938.

dinger har vekslende udsmykning. Fra opgangen
ses således først en tværoval medaljon med englehoved, indrammet af æggestav og flankeret af
rullevæk, mens de tre øvrige felter har kassette-

Fig. 52. Dåbskande, formentlig 1939, udført i kunstsmed Knud Eibyes værksted (s. 2157). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Baptismal dish, probably 1939, made
in workshop of art metalworker Knud Eibye.

og rulleværkskartoucher med henholdsvis roset,
attisk slyngbånd og englehoved. Arkadefelternes
relieffer viser fra opgangen: 1) (Fig. 54). Bebudelsen. Maria knæler ved en læsepult med højre
hånd på brystet og venstre hånd rakt frem i en
bestyrtet gestus. Over hende svæver Gabriel i en
skybræmme med højre arm løftet og en stav med
et bånd i den venstre; derover ses Helligåndsduen i strålekrans. Bag Maria er et draperi trukket
til side, og på gulvet foran hende står en kurv
med linned og en krukke med blomster. 2) (Fig.
55). Hyrdernes tilbedelse. Jesusbarnet ligger svøbt i
en kurv. I højre side knæler Maria med armene
krydset foran brystet og bag hende står Josef. I
venstre side ses to hyrder, den forreste på vej til at
knæle med hænderne samlet i bøn. I baggrunden
er en arkitekturkulisse med en jonisk søjle og en
rundbuet portal samt hovederne af en okse og et
æsel; derover månesegl og Betlehemsstjernen. 3)
(Fig. 56). Korsfæstelsen. Jesus hænger i skrå arme,
hovedet, med lukkede øjne, hviler roligt på højre
skulder, og det smalle lændeklæde er bundet midt
på uden snip. På korsstammen er fæstnet et ark
med »INRI«. Bag korset er en skybræmme, og
ved dets fod ligger Adams kranium og et par af
hans knogler. Jesus flankeres af de to røvere, der
hænger i forvredne stillinger på krummede træstammer; den gode røver på Jesus’ højre side har
himmelvendt blik og en kort kjortel med bånd
om livet, mens den onde røver på venstre side
har nedadvendt ansigt og kun er iført et smalt
lændeklæde. 4) (Fig. 57). Opstandelsen. Kristus er
vist stående på graven med flagrende ligklæde,
sejrsfanen i venstre hånd og højre hånd løftet til
velsignelse. Omkring graven er tre soldater, den
ene sovende, de to andre, henholdsvis liggende
og stående, griber efter deres sværd.
Stolen hviler på en ottesidet bærestolpe fra
1960; den samtidige opgang, fra skibets første fag,
har trin af eg og gelænder af hvidlakeret metal.
Lydhimlen, der har fem sider mod kirken,
har glat frise under kronliste med tandsnit samt
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Fig. 54-55.Detaljer af prædikestol 1600-01 (s. 2158). 54. Bebudelsen. 55. Hyrdernes tilbedelse. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Details of pulpit, 1600-01. 54.The Annunciation. 55. Adoration of the Shepherds.

spidse, tredelte hjørnefremspring, svarende til
kurvens; de forreste fremspring er på hver side
prydet med diademmasker. Under fremspringene
er hængestykker i form af englehoveder, ligeledes tilsvarende kurvens. Som topstykker ses fire
beslagværkskartoucher med ensartede, skæggede
mandsbuster; heraf er det østligste topstykke savet igennem af hensyn til hvælvingens krumning.
Loftet deles indvendig af profilerede lister.
Staffering. Stolen står umalet med forgyldte detaljer og profiler; de bageste hjørnefremspringsfelter er mørkeblå, og bueslagenes inderprofil lys
rød. Frisefelternes indskrifter står med forgyldte, til dels sammenskrevne versaler på mørkeblå
bund, fra opgangen: 1) »Verbum Dei manet Psal«
(Guds ord står fast, salm.) (Sl. 119,89); 2) »Lucerna pedibvs meis Psal« (En lygte for mine fødder,
salm.) (Sl. 118,105). 3) »In medio umbra141 mortis« (Midt i dødens skygge, salm.) (Sl. 87,7, 106,10,
106,14); 4) »Anno 1619 CNC« (år 1619 CNC).142
Felterne i himlens underside er lyst røde.
Muligvis havde stolen ingen eller kun en beskeden staffering de første år. En egentlig staf-

fering kan være udført 1619 og bevidnet i den
malede indskrift i prædikestolens postamentfelter (jf. ovf.).143 Til denne staffering hørte i så
fald formentlig også †våbenskjolde for prædikestolens givere (Gøye og Lindenov) med tilhørende initialer, afskrevet af sognepræsten 1768:
»A.G.M.F.E.L. 1619« (Absalon Gøye med fru
Else Lindenov 1619) (†indskrift); antagelig malet
på lydhimlens nu tomme frise.144 1856/57 blev
bemalingen afrenset og erstattet af en fernisering
med forgyldte detaljer,8 der blev fjernet ved restaureringen 1960.
Tilblivelse og senere ændringer. Stolen er skænket
af Absalon Gøye og Ellen Lindenov 1600-01.145
Den er tilskrevet den odenseanske billedskærer
Jens Asmussens værksted, der ud over de arkivalsk
sikrede prædikestole til Odense Skt. Knuds Kirke
1591 (DK Odense 577) og Ribe Domkirke 159697 (DK Ribe 438) også er tilskrevet prædikestolene i Mesinge 1594 og Munkebo 1597 (DK
Odense 4628 og 4161), Skellerup 1597 (Vindinge
Hrd.) samt Kølstrup 1610 (DK Odense 4232).146
Karakteristisk for Jens Asmussens arbejder er de
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Fig. 56. Korsfæstelsen. Detalje af prædikestol 1600-01 (s. 2158). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The Crucifixion. Detail of pulpit, 1600-01.

trekoblede, oftest kannelerede korintiske søjler
med prydbælter, de spidse, maskeprydede hjørnefremspring, der genfindes på prædikestolene
fra Odense (nu Rørup),147 Ribe og Munkebo, og
de af tandsnit med kvartstaf indrammede friseog postamentfelter, der også ses i Mesinge, Munkebo, Skellerup og Kølstrup. Til gengæld er den
arkantusornamentik, der i vekslende udformning
optræder på stolene i Mesinge, Munkebo, Skellerup og Kølstrup fraværende, ligesom hængestykkernes englehoveder er vist med sammenfoldede vinger i stedet for udslåede som vanligt (jf.
Odense, Ribe, Munkebo og Skellerup). Endelig
genfindes lydhimlens mandsbuster i Mesinge og
Munkebo.
Reliefferne har som på de øvrige Asmussenprædikestole forlæg i nederlandsk grafik. Forlæg-

gene for Bebudelsen og Hyrdernes tilbedelse er
ikke identificeret,148 mens Korsfæstelsen synes
komponeret over stik af Maerten de Vos (jf. DK
Odense 4162),149 og Opstandelsen har forlæg i et
stik af Cornelis Cort efter Michiel Coxie (jf. DK
Odense 4162).150
Prædikestolen omtales tidligst af biskop Jacob
Madsen kort efter opsætningen.20 1768 vurderede sognepræst Rasmus Fog, at den var en af de
smukkeste og solideste i herredet.57 1856/57 blev
den flyttet fra sin oprindelige placering, uvist
hvor, til ‘et mere passende sted’;8 dvs. den nuværende placering i skibets sydøsthjørne. Formentlig samtidig udførtes en †underbaldakin, †bæresøjle og †opgang af egetræsmalet fyrretræ (jf. fig.
58),36 ligesom det kan være ved denne lejlighed,
at himlens ene topstykke blev beskåret (jf. ovf.).
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Fig. 57. Opstandelsen. Detalje af prædikestol 1600-01 (s. 2158). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The Resurrection. Detail of pulpit, 1600-01.

Ved restaureringen 1959-61 udførtes den nuværende bæresøjle og opgang.
†Prædikestol, omtalt 1589 af biskop Jacob Madsen, der beskrev den som ‘lille og ond’, dvs. dårlig.20 Den var opsat i sydsiden.

†Prædikestolsbeklædninger. 1) Omtalt 1821, af
fløjl, men ødelagt.78 2) (Jf. fig. 58), 1906, af rødt
plys med frynser.25
Stolestader (jf. fig. 28 og 62), 1855,25 af fyrretræ
med 111 cm høje gavle, svarende til stolene i Kir-
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keby og Lunde (s. 2098 og 2200) og opstillet med
15 stole i syd og 10 i nord. De er malet i lys grågrøn med grønne detaljer og lyserøde gavlfyldinger; på sæderne ligger hynder af lys, grågrøn uld.
Oprindeligt fandtes 24 stolestader i syd og 25
i nord med såkaldte ‘vendestole’ eller dobbelte
stole øst for prædikestolen (jf. fig. 58). De var
malet med lys grønlig stenfarve,25 men blev siden
egetræsmalet.34 Staderne blev ombygget, forsynet
med ydergavle og malet lysegrå ved restaureringen 1959-61.151 Samtidig blev bænkene i koret
erstattet af løse stole (jf. ndf.).
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†Stolestader, formentlig o. 1600,152 ‘høje’ og forsynet med døre.25 I 1850’erne var de malet mørkegrå.25
Præstestole. 1-2) 1960, tegnet af Kaare Klint
(MB460), af eg, med armlæn og flettet sæde med
hynde i lyst skind. Den ene står i korets nordøsthjørne (jf. fig. 29), den anden ved opgangen til
prædikestolen.
†Præste- og skriftestole. 1) O. 1600(?), tidligst omtalt 1729, da dens gulv skulle repareres.31 1829
nævnes, at den burde fornys, da foden var rådnet
væk og ‘beklædningen’, formentlig et stykke panel,

Fig. 58. Indre set mod øst. Foto Kristian Hude 1910. I NM. – Interior looking east,
1910.
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var borte.83 Dette var dog ikke sket det følgende år,
og stolen, der stod ved alterets nordside, blev formentlig først nedtaget 1853.25 2) 1853, af poleret
bøgetræ. I præsteværelset bag alteret (jf. ndf.).25
†Degnestole. 1) Omtalt 1589 af biskop Jacob
Madsen med betegnelsen ‘skarns’, dvs. dårlig.20
Antagelig istandsat eller fornyet ved istandsættelserne 1600-01. Stolen stod ved alterets sydside.25
2) (Jf. fig. 58), 1853, af fyrretræ med egetræsstaffering, anbragt forrest i korets sydside.25
†Herskabsstole, o. 1600, opsat af Absalon Gøye
og Else Lindenov, ‘Løjtveds stole’. Stolene, der
stod som de forreste i stolerækkerne, var ifølge
præsteindberetningen 1768 udført af ‘skært og

Fig. 59. Udvendig dørfløj nr. 2, antagelig o. 1960,
med genanvendt lås og låseblik fra 16-1700-tallet, for
opgangen til tårnet (s. 2165). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Outside door wing no. 2, presumably c. 1960, with
re-used lock and lock plate from 16-1700s, for stairway to
tower.

rent egetræ med billedhuggerarbejde på’ ligesom
prædikestolen.153 Udsmykningen omfattede givernes våbenskjolde og initialer.154 De må være
nedtaget i forbindelse med opsætningen af nye
stolestader 1855.25
Løse stole, 1960, 35 styk, Kaare Klints Kirkestol
(MB400) af eg med flettet sæde. Stolene er opstillet i to rækker ved korets nord- og sydvæg (jf.
fig. 29).
Bænke. 1-2) O. 1856/57, to lange bænke uden
ryglæn, malet lysegrå.Ved tårnrummets nord- og
sydvæg.
†Bænke (jf. fig. 58), 1853, til korbørnene, svarende til stolestaderne. Bænkene, der var malet
med lys, grønlig stenfarve, stod ved korets langvægge.25
Særlige rumindretninger. Præsteværelse eller sakristi
(jf. fig. 29), indrettet 1853 bag alteret og afskærmet fra koret ved en †panelvæg med en kronfrise af små kors, opsat mellem alteret og korets
vægge (jf. fig. 27 og 58). Panelerne var dækket af
gardiner af rød uld, og rummet møbleret med et
malet †bord og †præstestol nr. 2.25 1918 blev panelvæggen erstattet af den nuværende, bestående
af fyldingspaneler med rosetter på rammeværket
og med en dørfløj i sydsiden (jf. fig. 31).25 Panelerne er siden 1999 malet hvide. De var oprindeligt mørkbejdsede; 1960 blev de malet grå som
stolestaderne.
†Skab, muligvis middelalderligt, omtalt 1576 og
da betegnet som ‘skønt’.99 Skabet havde fem rum
og benyttedes til opbevaring af kirkens ornamenter og bøger. Formentlig identisk med det skab,
som ifølge Jacob Madsen 1589 stod ved alterets
nordside (jf. niche i korets nordvæg s. 2123).20
Pengebøsse, 1958, fra kunstsmed Knud Eibyes
værksted, af messing, ottekantet med Georgskors
i relief på forsiden og pengetragt foroven.25 Monteret på en træplade og ophængt på skibets vestvæg nord for døren (jf. fig. 62).
†Pengebøsser, omtalt 1862, af messing, ‘på stativ’,
anbragt på hver side af indgangsdøren.25
†Pengetavle, omtalt 1729, da den var i stykker.31
†Klingpunge. 1-2) Omtalt 1862, af silkefløjl.25
Dørfløje. Udvendige. 1) (Fig. 60), 1856/57,25
rammeværket er fornyet ved restaureringen
1959-61. Dobbeltfløj, hver fløj med to fyldinger,
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den øvre rektangulær, den nedre kvadratisk. På
indersiden er fyldingerne glatte, på ydersiden er
den øvre prydet med rifling under mæanderbort.
Dørgreb af messing. Ydersiden er malet grågrøn
med forgyldte og røde detaljer, indersiden lys
grå. For indgangsdøren i tårnets vestside; indsat
i et fladbuet gerigt med glas foroven. 2) (Fig. 59)
Antagelig o. 1960, rundbuet enkeltfløj med genanvendt lås og låseblik fra 16-1700-tallet. Ydersiden er malet grågrøn, indersiden olivengrøn.
For opgangen til tårnet.25 3-4) Antagelig o. 1960,
enkeltfløje, grågrønne, for materielrum på nordsiden (jf. fig. 1). 5) 2006, dobbeltfløj, grågrøn. I
liftrummets nordvæg.
Indvendige. 1) Formentlig 1928,25 dobbeltfløj,
hver fløj med tre fyldinger, i profileret gerigt.
Gråmalet. Mellem skibet og tårnrummet (jf. fig.
62). 2) 2006, fladbuet enkeltfløj, gråmalet, i skibets nordvæg for liften (jf. fig. 22).
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†Dørfløje. Udvendig. 1669 anskaffedes en ny kirkeport, som må være indsat i hovedindgangen i
tårnet.155 Indvendig. Omtalt 1862, en ‘gammel’ og
noget lav dobbeltfløj af egetræ.25 Formentlig kasseret 1928, da døren mellem skibet og tårnrummet blev gjort bredere.25
†Lås, omtalt 1576, en fjederlås til at sætte for
kirkeporten, antagelig †syddøren.
†Pulpiturer. 1) Uvis datering, opsat mod vestvæggen, to fag bredt.25 2) (Jf. fig. 77-78), 1856/57,
opsat samme sted som forgængeren, men mere
rummeligt.25 Pulpituret, med brystning af panelværk, hvilede på to jernstøtter, og dets underside
var gipset. Det var møbleret med to gange fem
bænke.25 Opgangen forløb langs nord- og vestvæggen. Fra o. 1880 anvendt som orgelpulpitur.
Nedtaget ved restaureringen 1959-61.
†Herskabspulpiturer. 1) Formentlig 16-1700-tallet, opsat i skibets nordvesthjørne med udven-

Fig. 60. Udvendige dørfløje nr. 1, 1856/57, i hovedindgangen i tårnets vestmur (s.
2164). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Outside door wings no. 1, 1856/57, in main
entrance in west wall of tower.
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Fig. 61. Salmenummertavle, 1960 (s. 2166). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Hymn board, 1960.

dig opgang (jf. s. 2128). Pulpituret blev nedtaget
1856/57; efterfølgende blev det beskrevet som
‘gammelt og stygt’.25 †Herskabspulpitur(?) i nordsiden af skibets østfag, jf. s. 2131.
Orgel (jf. fig. 62), 1970, med syv stemmer, ét manual og pedal. Bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Disposition: Manual (C-g3): Principal 8',
Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2',
Mixtur 4 kor. Pedal (C-f 1): Subbas 16'. Kobling:
M-P. Opstillet på gulvet i kirkens vestende nord
for indgangsdøren med østvendt facade og spillebord. Den trefeltede, asymmetriske facade er
tegnet af arkitekt Lars Mindedal, Ollerup.156 Et
anonymt ægtepar skænkede 25.000 kr. til anskaffelsen af orglet.157
†Orgler. 1) O. 1880, et orgel af ukendt herkomst. Placeret på †pulpitur nr. 2 (jf. ovf.) med
facade i brystningen.158

2) 1923, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa.159 Facaden var angiveligt tegnet af arkitekt, kgl.
bygningsinspektør J. Vilhelm Petersen.160 Orglet
blev opsat på †pulpitur nr. 2 (jf. ovf.); o. 1960 blev
det flyttet til gulvet i vest, nord for indgangsdøren,
med sydvendt facade og vestvendt spillebord.161
Seks salmenummertavler (jf. fig. 61), 1960, tegnet
af Ejnar Mindedal Rasmussen, af træ, ca. 99×48
cm, med profileret trekantgavl med knap i gavlfeltet. Tavlerne er malet lysegrønne med mørkegrønne profiler og har messingcifre til ophæng.
En af tavlerne har indskrift med fordybede, forgyldte versaler: »Nadver« og »Daab« under en
bort af tilsvarende stjerner.
†Salmenummertavler. 1862 fandtes seks salmenummertavler af træ med skydebrikker med malede cifre.68
Relief, 1953, udført af billedhugger Erik Cohrt.
Af rød teglsten, ca. 39×157 cm, bestående af fire
sammenhængende teglplader. Relieffet viser i
seks scener teglværksarbejdernes håndtering af
leret på dets vej fra tipvogn til murværk.36 Det
blev oprindeligt fremstillet til Petersminde Teglværk i Stenstrup.101 1991 blev det opsat på tårnrummets østvæg over døren.
Lysekroner. 1-3) (Jf. fig. 62), 1968, den ene skænket af en privat, de to andre bekostet af Stenstrup
Elektricitetsværk.36 Barokkopier, henholdsvis to
store kroner med 2×8 s-svungne arme med bladled samt otte små, fligede pyntearme, balusterskaft med kugle-, skive- og vaseled og profileret
hængekugle, og en mindre krone med otte arme
og glat hængekugle. Kronerne er ophængt i sorte
jernkæder med forgyldte kugler, de to store i skibet, den mindre i koret (jf. fig. 11).
4) Nyere, med seks arme, i tårnrummet (jf. fig.
19).
Lampetter, 12 styk, nyere barokkopier, hver med
to s-svungne arme, balusterskaft og hængekugle.
Ophængt på langvæggene (jf. fig. 22).
†Petroleumslamper (jf. fig. 58), slutningen af
1800- tallet, af messing med glasskærm, ophængt
i koret og skibet.

Fig. 62. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Interior looking west.
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Fig. 63. »Ellen«. Kirkeskib, 1904, skænket af styrmand Bendt Baggesen (s. 2168). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – “Ellen”. Church ship, 1904, donated by first mate Bendt Baggesen.

†Ildkar, omtalt 1576, af kobber (til hentning af
trækul til at tænde alterlysene ved, jf. DK Ribe
1553 og 2022).99 Muligvis identisk med *røgelseskar (s. 2154).
Kirkeskib (fig. 63), ophængt 1904, »Ellen«,
skænket af styrmand Bendt Baggesen.162 Tremastet fuldrigger. Skroget er rødt og sort, navnet
er anført agter med sorte versaler på brun bund
samt på to hvidmalede joller. Ophængt i en sortmalet jernstang i skibets andet fag.
†Ligbårer. 1) Omtalt 1720 og igen 1729, da den
var helt ubrugelig og burde fornys.31 2) Omtalt
1809; den stod på dette tidspunkt i våbenhuset
(tårnrummet).38 Båren fandtes endnu 1843.33
†Tårnur, 1663, foræret af Anne Iversdatter
Vind.102 1663 modtog sejermageren 12 mark
for at ‘forfærdige’ uret og året efter yderligere 24
mark.163 Omkring uret opførtes et †urhus af træ.30
Uret omtales ikke siden, og det er uvist, hvornår
det blev nedtaget.
†Urskive, 1663, af egetræ med cifre af jern, udført af smeden.30

Klokker. 1) (Fig. 64, jf. også fig. 85, nr. 5-11), 1504.
86 cm i tværmål; på den sydvendte side er spor efter en reparation. Om halsen er et skriftbånd med
minuskler: »anno d(omi)ni m diiii ihesvs maria her
niels mozen prest« (år 1504 Jesus Maria hr. Niels
Mozen præst).164 Mellem indskriftens sidste og
første ord ses støberens segl (fig. 66) og et uidentificeret pilgrimstegn, en stående biskop med stav
(fig. 83).165 Som skilletegn efter Marias navn ses
yderligere et pilgrimstegn, de tre oblater fra Wilsnack.166 På klokkelegemets østvendte side er et aftryk af seglet fra Skt. Knudsgildet i Nyborg (ca. 8
cm i tværmål) (fig. 67),167 og på den vestvendte to
støbermærker (fig. 84).168 Hankene er kannelerede.
Klokken tilhører en gruppe fynske klokker fra
begyndelsen af 1500-tallet, der må være støbt af
samme mester, hvis navn er delvist bevaret på en
klokke i Rynkeby: »mvnsson«.169 Den hang oprindeligt i et †klokkehus på kirkegården (s. 2117).
Efter opførelsen af tårnet blev den ophængt i
glamhullet mod nord. 1814 var klokken revnet;38
o. 1840 blev den loddet på slibeværket i Trolle-
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Fig. 64. Klokke nr. 1, 1504 (s. 2168). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Bell no. 1, 1504.

borg.33 Den hænger i en slyngebom fra 1949 ud
for det vestlige glamhul mod nord.
2) (Fig. 65), 1871, støbt af M. P. Allerup, Odense,
af †klokke nr. 3. 85 cm i tværmål. Om halsen er
indskrift med reliefversaler: »Omstøbt af M. P. Al-

lerup Odense 1871« mellem mæander- (foroven)
og akantusbort. Klokken hænger i en slyngebom
fra 1949 ud for det vestlige glamhul mod syd.
†Klokker. 1) Tidligst omtalt 157699 og 1589,20
da den sammen med klokke nr. 1 hang i et
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Fig. 65. Klokke nr. 2, 1871, støbt af M. P. Allerup,
Odense (s. 2169). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Bell
no. 2, 1871, cast by M. P. Allerup, Odense.

†klokkehus på kirkegården (s. 2117). 1633 nævnes, at kirkens klokke (formentlig denne) var itu
og taget ned for at skulle omstøbes.170

2) 1691, omstøbt af Ahasverus Koster van der
Hart, København, antagelig af †klokke nr. 1. Omstøbningen blev bekostet af etatsråd Niels Krag
til Egeskov.171 Ifølge præsteindberetningen 1768
bar klokken følgende indskrift: »Her Etatz Raad
Velbaarne Niels Kragh til Egeschou haver A(nn)o
1691 ladet denne Klokke omstøbe. Me fecit Copenhagen Asverus Køster Vandehart«.57 Klokker
af samme klokkestøber er bevaret i flere kirker på
Sjælland (bl.a. to klokker i Tårnby fra 1687-88 og
en i Snoldelev fra 1687 (DK KbhAmt 297 f. og
1031)) samt i Kolby og Nordby på Samsø (begge
fra 1691, DK Holbæk 2659 og 2788).
Klokken, der var kirkens største, må have hængt
i et glamhul. 1807 nævnes, at den stødte mod
‘buen’, når den ringede, så der var slået et stort
stykke af den;172 1817 betegnedes den af samme
grund som ubrugelig,38 og 1820/21 blev den
omstøbt i København.38
3) O. 1820/21, støbt i København af †klokke
nr. 2. O. 1840 blev en revne i klokken loddet.33
1871 blev den omstøbt til klokke nr. 2.

Fig. 66-67. Detaljer af klokke nr. 1, 1504 (s. 2168). 66. Klokkestøberens segl. 67. Knudsgildet i Nyborgs segl. Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Details of bell no. 1, 1504. 66. Bell founder’s seal. 67. Seal of St. Knud’s Guild in Nyborg.
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Fig. 68. Mindetavle nr. 1, 1886. Portrætmedaljon af sognepræst og provst Ludvig Frederik August Rasmussen (†1889), udført af billedhugger C. C. Peters (s. 2171). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Memorial tablet no. 1, 1886. Portrait medallion of pastor and
dean Ludvig Frederik August Rasmussen (†1889), by the sculptor C. C. Peters.

GRAVMINDER
Oversigt. Kirken har fire gravsten fra 1600-tallet samt
to nyere mindetavler. Under koret fandtes en †muret
begravelse for ejerne af Løjtved, og i 1660-70’erne
omtales opfyldning af sunkne †jordfæstegrave i regnskaberne.163 Ved udgravningerne i kirkegulvet 1960
fandt man enkelte skeletdele nær skibets ydermure.173

Mindetavler. 1) (Fig. 68), 1886, over Ludvig Fr(ederik) Aug(ust) Rasmussen, provst, præst i Stenstrup og Lunde i 50 år, *28. aug. 1808, præst
1836, jubilar 1886, †<31. aug. 1889>. Af indskriften fremgår, at monumentet er skænket til
kirken af afdødes svigerbørn. Det blev udført og
opsat i anledning af hans 50-års præstejubilæum
1886 (jf. kirkegårdsmonument nr. 1).33

Portrætmedaljon, udført af billedhugger C. C.
Peters,174 af hvidt marmor, 58 cm i tværmål. Afdøde er vist i profil, iklædt ornat og med Dannebrogsorden. Medaljonen udgør centrum i et
cirkelkors med markerede korsender på en ottekantet plade, alt af lys grå kunststen, 100×100 cm,
med indskrift med fordybede versaler og skriveskrift, der på nær oplysningen om donationen er
udfyldt med forgyldning. Opsat på tårnrummets
sydvæg.
2) (Fig. 69), o. 1934, over »Herrens Tjenerinde«
Frederikke Bøj, missionær og sygeplejerske, *11.
nov. 1893 i Kværndrup, udsendt til Mardan i Indien (nuværende Pakistan) fra Stenstrup Kirke 4.
jan. 1924, myrdet †19. maj 1934.175 Efter personalia et skriftsted (Rom. 14,8) og derunder et vers.
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»AMD«. 1856 blev stenen, der lå i midtergangen,
taget op og indmuret i tårnrummets nordvæg
mod vest (jf. fig. 19).25
2) (Fig. 71), o. 1647, over Anders Iensen (Jensen), søn af Iens (Jens) Lassen, *6. marts 1647 på
Skjoldemose, †9. maj s.å., »Gvd gifve hannem en
ærefovld opstandelse« (jf. gravsten nr. 3).
Lys grå kalksten, 54×39 cm, øverste højre
hjørne er afbrækket. Indskrift med reliefversaler
i forsænkede bånd på hele stenens flade, nederst
relief af et svøbelsesbarn mellem blomsterstande.
Stenen, der oprindeligt må have ligget i gulvet,
henstår i tårnets mellemstokværk.
3) (Fig. 72), o. 1653, genanvendt o. 1712.176
Oprindeligt lagt over Iens (Jens) Lasen (Lassen),
ridefoged på Brangstrup og Skjoldemose, †21.

Fig. 69. Mindetavle nr. 2, o. 1934, over sygeplejerske
Frederikke Bøj (†1934) (s. 2171). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Memorial tablet no. 2, c. 1934, to nurse
Frederikke Bøj (†1934).

Tavle af hvidt marmor, 80×54 cm, med indskrift med fordybet, forgyldt antikva; øverst et
tilsvarende kors. Indmuret i tårnrummets østvæg,
nord for døren.
Gravsten. 1) (Fig. 70), 1605, genanvendt o.
1768.176 Oprindeligt lagt over Anne Matzdatter
(Madsdatter), datter af Matz (Mads) Diensøn (Dinesen), †17. jan. 1605 på Skjoldemose. Sekundært lagt over <Peder Pedersen Møller, †1768>.
Rød kalksten, 161×99 cm. Den oprindelige
indskrift står foroven på stenen med spinkle, fordybede versaler, mens den sekundære er udført
forneden med tilsvarende, mere grofthugne typer. Selve skriftfeltet er indrammet af en dobbelt, fordybet kontur, idet dog gravskriftens første
linje er placeret i rammens øvre del. Under den
oprindelige indskrift ses de fordybede konturer af
et skjold med afdødes næsten udviskede initialer:

Fig. 70. Gravsten nr. 1, 1605, over Anne Madsdatter
(†1605), genanvendt o. 1768 over Peder Pedersen
Møller (†1768) (s. 2172). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Tombstone no. 1, 1605, of Anne Madsdatter (†1605), reused c. 1768 for Peder Pedersen Møller (†1768).
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kelse med kort, lokket hår, buttet og nøgen bortset fra et lændeklæde og med højre hånd løftet
(velsignende?) og rigsæblet i venstre hånd, vel en
fremstilling af Kristus som Salvator Mundi; dertil indskriften: »Ia ieg kommer snart amen apoc:
XXII« (Åb. 22,20); th. en nøgen kvinde, der
knæler på en pude med hænderne samlet i bøn;
indskrift: »Ia kom Herre Iesv apoc: XXII« (Åb.
22,21). Mellem de to øvre medaljoner er et vers:
»I himmerig/ vi samles vel/ med glæd oc/ fryd
med/ lif oc siel«, langs stenens højre side læses:
»Vort lif er skivlt i Iesv dig vi faaer/ det viss i

Fig. 71. Gravsten nr. 2, o. 1647, over et spædbarn,
Anders Jensen (†1647) (s. 2172). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 2, c. 1647, of an infant,
Anders Jensen (†1647).

jan. 1653 på Skjoldemose, samt formentlig hans
hustru (jf. ndf.), hvis navn dog ikke ses anført;
muligvis kan det være borthugget ved tilføjelsen
af den sekundære gravskrift for <Mads Hviid,
forpagter på Skjoldemose, *1657 i Stenstrup,
†1712 på Skjoldemose »i sit alders 55 aar«>.177
Grå kalksten, 163×85 cm. Alle indskrifter er
med reliefversaler, heraf er den oprindelige anført i forsænkede bånd i skriftfeltet midt på stenen, den sekundære i et glat felt derunder. Randskriften samt tekstlinjerne ved de religiøse fremstillinger, alle oprindelige, er ligeledes anbragt i
forsænkede bånd. I hjørnerne er medaljoner med
opstandelsesmotiver og randskrift. Øverst ses tv.
den opstandne Kristus med sejrsfanen og højre
hånd løftet i en velsignende gestus; den tilhørende indskrift lyder: »Thi dv af døde opstanden
est«; th. en kvinde, stående med foldede hænder
i en åben grav, samt indskriften: »I graven skal
ieg ey blifve«.178 Nederst tv. ses en stående skik-

Fig. 72. Gravsten nr. 3, o. 1653, over ridefoged Jens
Lassen (†1653), genanvendt o. 1712 over forpagter
Mads Hviid (†1712) (s. 2172). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Tombstone no. 3, c. 1653, of bailiff Jens Lassen
(†1653), re-used c. 1712 for tenant farmer Mads Hviid
(†1712).
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Fig. 73. Gravsten nr. 4, o. 1682, over forpagter og ridefoged Niels Evertsen Fris (†1682) og hustru Maren
Jensdatter Tommerup (†1708) (s. 2174). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 4, c. 1682, of tenant
farmer and bailiff Niels Evertsen Fris (†1682) and his wife
Maren Jensdatter Tommerup (†1708).

himmerig« og langs den venstre: »at vi er trøst i
hiert oc mod det vol/ der Iesv dyre blod«. Over
skriftfeltet er et forsænket, svejfet felt omkring
en fremstilling af Korsfæstelsen. Kristus hænger
roligt i næsten vandrette arme, hovedet falder en
smule mod højre skulder, og det smalle lændeklæde har en lille snip ved højre hofte. På korsstammen står med fordybede versaler: »INRI«, og
på et bueslag derover: »Med hannem vore synder
tilgifne vorde«. Korset flankeres af et ægtepar, vel
Jens Lassen og hans hustru, der knæler på puder
med hænderne samlet i bøn. Tv. ses en kvinde
med kriget konehue og knælang kappe med
bred, blød krave, th. en mand, barhovedet med
spidst skæg, ligeledes iklædt knælang kappe med
bredt revers, overdel, bukser og støvler.

Stenen er nært beslægtet med en gravsten fra
o. 1657 i Helligåndskirken i Faaborg, lagt over
rådmand Anders Christensen Lybo (†1657) og
hustru Ester Hansdatter (s. 741). Således gentages medaljonernes motiver og indskrifter ligesom
indskriften mellem de øvre medaljoner og langs
stenens sider på Faaborgstenen; de to sten er antagelig udgået fra samme værksted.
1856 blev stenen, der lå i midtergangen, taget
op og indmuret i tårnrummets nordvæg mod øst
(jf. fig. 19).25
4) (Fig. 73), o. 1682, over Niels Efvertsøn (Evertsen) Fris, forpagter og ridefoged på Skjoldemose,
*13. jan. 1627 på Damhus i Holsten, †1682 på
Skjoldemose, 55 år gammel, og hustru Maren
Iens Daater (Jensdatter) Tom(m)erop (Tommerup), *1630 i Tranderup på Fyn, †1708, 78 år
gammel.
Grå kalksten, 187×126 cm. Indskrift med fordybede versaler, anbragt på et skriftfelt på stenens
midte samt som randskrift i form af et vers: »Her
hviller nv wor krop(,) wor siel er i Gudts riige(,) see til o menniske(,) wi samlis der til liige«,
efterfulgt af et skriftsted (Job. 19,25). Inden for
randskriften er hjørnemedaljoner med evangelisterne, siddende med deres symbolvæsener, foroven Mattæus (tv.) og Markus, forneden Lukas
(tv.) og Johannes. Over skriftfeltet er en fremstilling af den opstandne Kristus stående på graven
med sejrsfanen i venstre hånd, flankeret af henholdsvis en siddende og en stående soldat, begge
med spyd. Motivet indrammes af en æselrygbue,
båret af lave piller; tv. ses endvidere et dobbelt
timeglas samt et forkrænkelighedssymbol, en vinget klode med en foliot, dvs. en spindel med tilhørende balance,179 th. et kranium på krydslagte
knogler. Under skriftfeltet ses afdødes initialer
med reliefversaler: »N. E. S. F.« for Niels Evertsen
Fris, »M. I. D. T.« for Maren Jensdatter Tommerup.
1856 blev stenen, der lå i midtergangen, taget op
og indmuret i tårnrummets nordvæg (jf. fig. 19).25
†Muret begravelse, formentlig tilhørende Absalon
Gøye og Else Lindenov, tidligst omtalt 1589 af
biskop Jacob Madsen, beliggende under koret.180
Krypten var hvælvet, og der var adgang til den
via en muret †trappe.36 Ifølge præsteindberetningen 1768 rummede begravelsen tre kister (jf.
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ndf.) samt et ‘balsameret skelet af et halvvoksent
mandfolk’, hvis kiste var bortrådnet.171 O. 1820
blev begravelsen fyldt op.38 1892 blev der lagt nye
egeplanker over den; lemmen i gulvet må stadig
have været synlig.25 1960 blev krypten tømt for
grus, istandsat og kalket samt forsynet med nyt
gulv af fliser, genanvendt fra kirkens gamle gulv.
Nedgangen blev dækket med en cementplade.181
Begravede: Absalon Gøye †1602, Else Lindenov †1613,
samt formentlig deres to sønner (jf. ndf.).

†Kister. 1-3) Sandsynligvis begyndelsen af
1600-tallet, for Absalon Gøye (†1602), Else Lindenov (†1613) og en af parrets to sønner, der
begge døde ‘unge’.182 To voksenkister og en barnekiste, betrukket med sort læder og prydet med
våbenskjolde for Gøye og Lindenov.171 Barnekisten, der som den eneste fandtes i krypten 1960,
blev nedgravet under gulvet.181
†Jordfæstebegravelser. 1) Ifølge præsteindberetningen 1768 var følgende præster begravet i
kirken, formentlig alle i jordfæstegrave: Gregers
Krag (†efter 1608), Knud Krag (†o. 1638), Hans
Langeland (†1675) og Hans Hjort (†1730).183
2) Oberstløjtnant Georg Bredal blev begravet
30. april 1770 under Løjtveds stole, dvs. østligt i
kirken (†herskabsstole s. 2164). Hans datter, frøken Hannibaline Bredal, blev begravet i gangen
mellem Løjtveds stole 5. marts 1781, 50 år gammel.184
†Gravudstyr. Gravfane, o. 1650-1700(?), over
kornet Mogens Lund,127 født i Lund i Skåne.
Sammen med fanen hang to sporer af jern.57
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 74), 1890,185 over
L(udvig) A(ugust) F(rederik) Rasmussen, provst,
præst i Stenstrup og Lunde 1836-89, *1808, †1889,
og hustru Elisabeth, f. Ploug, *1810, †1871, samt
parrets datter Elisabeth, *1843, †1847 (jf. mindetavle nr. 1).
Bauta af grå granit på sokkel af rødgrå granit og
med indfældet reliefmedaljon af bronze, 190×87
cm; relieffet måler 53×35 cm. Indskrift med fordybede versaler. Stenen er groft tilhugget med
poleret forside. Over indskriften er indfældet en
oval medaljon med relief af en engel med en basun i hænderne (‘Opstandelsens engel’), udført
af afdødes svigersøn, billedhugger C. C. Peters.185
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Over relieffet et skriftsted (Thes. 4,16). På kirkegården syd for tårnet.
2) (Fig. 75), antagelig o. 1942, over Hans Hansen, ejer af Kroghenlund, *6. nov. 1860, †1. okt.
1942, og dennes familie.
Kors af hvidt marmor på tilsvarende, profileret sokkel, 177×106 cm. Indskrift på soklen med
fordybede versaler, udfyldt med sort, nederst ses
navnet: »Kroghenlund«. Monumentet er anbragt
i en tegltækket portal med spidsbuet, falset niche
vestligt på kirkens nordside (jf. fig. 1).

Fig. 74. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1890, over sognepræst L. A. F. Rasmussen (†1889) og hustru Elisabeth
(†1871) samt parrets datter Elisabeth (†1847) (s. 2175).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard monument
no. 1, 1890, to pastor L. A. F. Rasmussen (†1889) and his
wife Elisabeth (†1871) and the couple’s daughter Elisabeth
(†1847).
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Fig. 75. Kirkegårdsmonument nr. 2, antagelig o. 1942,
over ejer af Kroghenlund Hans Hansen (†1942) (s.
2175). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard
monument no. 2, presumably c. 1942, to the owner of Kroghenlund Hans Hansen (†1942).
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Fig. 79. Genanvendte sokkelkvadre fra †apsis i korforlængelsens østgavl (s. 2119). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Reused footing of granite ashlars from †apse i the east gable of
chancel extension.
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Fig. 81. Formsten i korforlængelsens hvælvribber (s. 2123).
1:10. Målt og tegnet af Pia K.
Lindholt 2019. – Cross section
of the ribs of the vaults in the
chancel extension.
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108
1855 udførte Laurids Vilhelm Berth to †altermalerier (kopier efter C. W. Eckersberg) og 1861 seks
*malerier til prædikestolens prydfelter (kopier efter
Thorvaldsen) i Svendborg Vor Frue kirke (s. 333, 350).
1860 udførte han dekorationsmaleri på alteret, prædikestolen og orgelfacaden i Svendborg Skt. Nikolaj
Kirke (s. 179, 192 og 205).
109
Inventariet 1939 omfatter to gamle alterbilleder;
Kirkens arkiv. Synsprot.
110
Hofman 1760 (note 15), 45; RAO. Fyn i alm. 17a.
Indb. 1760-1800.
111
Nationalmuseets accessionsprotokol 1843.
112
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1968.
113
Antagelig var †Friis- og Hardenberg-våbenerne
malet hen over de oprindelige våbenskjolde.
114
En detaljeret redegørelse for udbedringerne, der
bl.a. omfatter en fuldstændig opmaling af Birgitte
Gøyes ansigt, findes i NM. Indb. ved N. J. Termansen
1968.
115
Arbejdet påbegyndtes kort efter indkomsten i museet og fuldførtes 1885. Henry Petersen, Minder om
Herluf Trolle og Birgitte Gjøe, Kbh. 1897, 14 f.; E. F. S.
Lund, Danske malede Portrætter, IX, Kbh. 1903, 254 f.
116
Fremstillingen er inspireret af Lucas Cranachs
maleri af Den hellige slægt 1509.
117
Tavlerne betegnes sædvanligvis husaltertavler, men
er næppe fremstillet udelukkende med dette formål
for øje. De kunne også indføjes i f.eks. større altertavler og epitafier. Aleksandra Lipinska,
»Adaptations
´
of Imported Southern Netherlandish Alabaster Sculpture in the Baltic Area in the 2nd Half of the 16th Century«, On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations
between Scandinavian and Central European Countries,
Jan Harasimowich m.fl. (red.), 2, Wroclaw 2006, 347
f. og samme, Moving Sculptures, Southern Netherlandish
Alabasters from the 16th to 17th Centuries in Central and
Northern Europe, Leiden/Boston 2014, 107 f.
118
Blandt andre eksempler på nederlandske husalter-
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tavler i danske kirker er en tavle i Ørslev Kirke, skænket af Eggert Ulfeldt og Elisabeth Galle 1580 (DK
Frborg 1056) og en tavle i Kettrup Kirke fra 1561,
der er indsat i en altertavle fra 1612 (DK Tisted 122).
Nævnes kan også et alabastrelief fra o. 1550 i Møborg
Kirke (DK Ringkøbing 956). Jf. også Francis Beckett,
Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark, Kbh. 1897,
175; Michael K. Wustrack, Die Mechelner AlabasterManufaktur des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, Frankfurt
am Main 1982, 342 (katalog nr. 404); Lipinska
2014
´
(note 117), 178-91.
119
Monica Rydbeck, Renässansskulptur i Skåne, Lund
1950, 28-40, særligt 33-36 med fig. 11-12. Nævnes
kan også en husaltertavle fra 1550’erne i Museum
Huis van Gijn, Dordrecht, Holland, afbildet i Lipinska
´
2006 (note 117), 349 og fig. 3 og samme 2014 (note
117), 184 og fig. 34, samt en tavle fra o. 1555 i kirken
i Kalkar, Tyskland, afbildet i sidstnævnte, 184 f. og fig.
135.
120
Som antaget i Lipinska
´ 2014 (note 117), 182.
121
Husaltertavlen har ikke nødvendigvis stået med
Herluf Trolle og Birgitte Gøyes portrætter synlige i
Stenstrup Kirke, som forudsat i Lipinska
2006 (note
´
117), 349 og samme 2014 (note 117), 182.
122
Hofman 1760 (note 15), 45; ‘Corfitz’ (Hardenberg
til Skjoldemose, †1560) må være en fejl for Christian.

Fig. 82. Niche i korforlængelsens sydmur (s. 2123).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Niche in south wall of
chancel extension.
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Fig. 83. Uidentificeret pilgrimstegn. Detalje af klokke
nr. 1, 1504 (s. 2168). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Unidentified pilgrim’s badge. Detail of bell no. 1, 1504.
Helt udelukkes kan det selvfølgelig ikke, at der var tale
om en i øvrigt ukendt †husaltertavle.
123
RAO. Fyn i alm. 17a. Indb. 1760-1800. Jf. også
Danske Atlas 1774 (note 104), 715, hvor der omtales:
»En Tavle med Marie og Christus af Allebast, givet af
Corfitz Hardenberg til Skiollemose«.
124
Niels Oxenvad, »»Den hvide Doktor« som samler«,
Fynske Minder 1971, 258-60.
125
Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før
1870, I-II, Kbh. 1979-82, 110 f.; Finn Grandt-Nielsen,
Fynsk kirkesølv, Odense 1983, 90, 96-98; ingen af disse
nævner dog sættet i Stenstrup.
126
1862 manglede en oblatæske; Kirkens arkiv. Synsprot.
127
Danske Atlas 1774 (note 104), 715.
128
Bøje 1979 (note 125), I, nr. 1420.
129
Bøje 1982 (note 125), II, 131.
130
Giveren var datter af Bendix von der Kuhla til Løjtved, jf. altersæt s. 2151.
131
Lis Jacobsen og Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter. Text, Kbh. 1942, nr. 180; Hiltrud WestermannAngerhausen, Mittelalterliche Weihrauchfässer von 800 bis
1500, Petersberg 2014, 320 (IV c 13); jf. også databasen
Danske runeindskrifter, http://runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Stenstrup-r%c3%b8gelseskar, besøgt
4. juli 2018.
132
Jf. Jacobsen og Moltke 1942 (note 131), 207-17 (nr.
172-83); Westermann-Angerhausen 2014 (note 131),
316 ff. (IV c 1-13).
133
Thomas Bircheroed, »Dissertatio epistolaris de causis deperditarum, apud septentrionales, et præsertim

apud Danos, Antiquitatum«, Dänische bibliothec IV, Kbh.
1743, 409 f.
134
Danske Præsters indberetninger til Oldsagskommissionen
af 1807. 3: Bornholm, Lolland-Falster og Fyn, Christian
Adamsen og Vivi Jensen (red.), Højbjerg 1997, 287 f.
135
Indberetninger til Oldsagskommissionen (note 134),
291 ff.
136
Anne-Grete Thestrup, »Messehageler i Svendborg
Provsti«, Årbog for Svendborg & Omegns Museum, 1991,
109.
137
Type III; M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige
Døbefonte, Kbh. 1941, 112.
138
Dvs. neden for trinene mellem kor og skib. RAO.
Sogneark. Embedsbog.
139
Kirkens arkiv. Synsprot.; J. P. Trap, Kongeriget Danmark, 3. udg., III, H. Weitemeyer (udg.), Kbh. 1899,
638.
140
Indberetninger til Oldsagskommissionen (note 134),
288 f. Lignende fade med bebudelsesmotiv og tilsvarende minuskelindskrift findes i andre kirker, bl.a.
Rudkøbing (s. 1428).
141
Fejlskrivning for umbræ.
142
Forkortelsen (initialerne?) »CNC« lader sig ikke
umiddelbart opløse.
143
Samme situation gjorde sig gældende i Ribe, hvor
der gik 16 år, før prædikestolen blev malet (jf. DK Ribe
440), og i Kølstrup, hvor der gik 24 år (DK Odense
4236). Det samme synes at have været tilfældet med
prædikestolene i Øster Skerninge (s. 1985) og Ollerup
(s. 2036). Årstallet har givet anledning til nogen forvirring om, hvornår prædikestolen er udført. Således
anfører Hofman 1760 (note 15), 45, at den bærer årstallet 1601, mens Danske Atlas 1774 (note 104), 715,
oplyser, at altertavle, prædikestol og lysestager er givet
‘1601 og 1619’. Prædikestolen er dog så nært beslægtet med Asmussens øvrige prædikestole fra tidsrummet
1591-1610, at der næppe kan være tvivl om dateringen 1600-01.

Fig. 84. Støbermærker. Detalje af klokke nr. 1, 1504 (s.
2168). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Foundry marks.
Detail of bell no. 1, 1504.
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Fig. 85. Inventargenstande i Stenstrup og Lunde kirker (jf. note 134). Tegnet af kapellan N. Olivarius 1808. I NM.
Stenstrup Kirke: 1-2. *Røgelseskar, 1200-tallet. For- og bagside af skålen (s. 2154, jf. fig. 48). 4. †Dåbsfad, 1500tallet (s. 2157). 5-10. Indskrift, støbermærker og pilgrimstegn på klokke nr. 1, 1504 (s. 2168, jf. fig. 66 og 83-84). 11.
Knudsgildet i Nyborgs segl på klokke nr. 1, 1504 (s. 2168, jf. fig. 67). Lunde Kirke: 3. Runeindskrift på *røgelseskar,
1200-tallet (s. 2206, jf. fig. 23). 12. †Processionsudstyr(?) (s. 2206). – Artefacts in the churches of Stenstrup and Lunde.
Drawn by the chaplain N. Olivarius 1808. Stenstrup Church: 1-2. *Censer, 1200s. Front and back of bowl (cf. fig. 48). 4.
†Baptismal dish, 1500s. 5-10. Incription, foundry marks and pilgrim’s badge on bell no. 1, 1504 (cf. figs. 66 and 83-84). 11.
Seal of St. Knud’s Guild in Nyborg. Detail of bell no. 1, 1504 (cf. fig. 67). Lunde Church: 3. Runic inscription on *censer,
1200s (p. 2206, cf. fig. 23).12. †Processional equipment(?).

144

RAO. Fyn i alm. 17a. Indb. 1760-1800. Jf. f.eks.
de malede †våbenskjolde på Odense-prædikestolens
†lydhimmel (DK Odense 580 med fig. 472).
145
Donationen er bevidnet dels af biskop Jacob
Madsen, jf. note 104, dels gennem sognepræst Rasmus
Fogs registrering 1768 af våbenskjolde og initialer (jf.
†indskrift ovf.). Den tidligere foreslåede tilknytning til
Hardenberg-slægten (jf. DK Odense 4660) må således
afvises.
146
Chr. Axel Jensen, Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden 1536-1660, Kbh. 1911, 67 f.; Eva Louise
Lillie, »Jens Asmussen«, Weilbachs Kunstnerleksikon, Sys
Hartmann (red.), 1, Kbh. 1994, 140. Prædikestolen fra
Odense Domkirke findes nu i tre dele i hhv. Gelsted,
Rørup og Harndrup (alle Vends Hrd.), men betegnes
her under et som domkirkens (jf. DK Odense 4186 note
82). Se også Birgitte Bøggild Johannsen, »Hvorledes
Odense domkirkes prædikestol blev til tre«, Nationalmuseets Arbejdsmark 1994, 98-113 samt DK Odense 577-80).

147
Her er maskerne dog anbragt på de bageste fremsprings flader og ikke på de forreste.
148
Samme forlæg for Bebudelsen er anvendt på prædikestolen i Bogense, som er skåret af den formentlig
nederlandske billedskærer Harmen Garstenkorn 1604
(jf. DK Odense 2159-60 med note 139), samt på prædikestolen i Sottrup (1642, DK Sjyll 2238), men kendes
ikke fra Asmussens øvrige prædikestole. Fremstillingen
af Jesusbarnet i kurven samt Maria og Josef i relieffet
af Hyrdernes tilbedelse er udført efter samme forlæg,
som er benyttet i Kølstrup (DK Odense 4234), mens
hyrderne og baggrundens arkitektur, dyr og himmellegemer er anderledes. Hyrdestaven svarer til staven på
relieffet i Munkebo, jf. DK Odense 4186 (note 89).
149
Samme forlæg er benyttet i Odense (nu Rørup),
Ribe (DK Ribe 438), Munkebo (DK Odense 4162) og
Skellerup. Dog er Mariafiguren, der favner korsets fod,
udeladt i Stenstrup.
150
Samme forlæg er benyttet i Odense (nu Harndrup),
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Mesinge (DK Odense 4631), Ribe (DK Ribe 438),
Munkebo (DK Odense 4162) og Kølstrup (DK Odense
4235).
151
De hvilede oprindeligt på en planke, der var sømmet på ydervæggen. Korrespondance i NM.
152
Biskop Jacob Madsen bemærkede, at Absalon Gøye,
der bekostede altertavlen og prædikestolen, ikke havde
fornyet eller istandsat alle stolene (»forfardiget iche alt
met Stole«); Jacob Madsens visitatsbog (note 20), 211.
Faste stolestader må dog være tilkommet omkring
dette tidspunkt.
153
RAO. Fyn i alm. 17a. Indb. 1760-1800. Herskabsstolene kunne muligvis være udført i Jens Asmussens
værksted ligesom prædikestolen.
154
RAO. Fyn i alm. 17a. Indb. 1760-1800; det er uvist,
om disse var skåret eller malet.
155
RAK. Rev. rgsk. Rgsk. Fyn. Helt udelukkes kan det
ikke, at der var tale om en port til kirkegården (jf. s.
2117).
156
Skrivelse fra Kirkeministeriet 10. okt. 1969, i NM.
157
Fyns Stifttidende 3. okt. 1967.
158
Den Danske Orgelregistrant, Rapportbasen #1167.
159
På et tilbud af 10. maj 1922 er orglets disposition
maskinskrevet som: Manual: Bordun 16', Principal 8',
Salicional 8', Voce Celeste 8', Flauto amaile 4', (tilføjet
med blyant: Oboe 8'). Pedal: Bordun 16' (transmission).
Imidlertid er tilbuddet forsynet med diverse blyantstilføjelser og -rettelser, herunder to alternative dispositionsforslag som orgelhistorisk er interessante, da de
peger i retning af et lysere klangbillede. Den ene alternative disposition lyder: Manual: Bordun 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Fløjte 4', Oktav 2'. Pedal:
Subbas 16', Principal 8'. Det vides ikke, hvilken disposition der realiseredes. RAO. Sogneark. Div. breve og dok.
160
RAO. Den kgl. bygningsinspektør. Kirker m.m.
161
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
162
RAO. Sogneark. Embedsbog; Henning Thalund, Fynske kirkeskibe, Svendborg 1989, 76.
163
RAK. Rev. rgsk. Rgsk. Fyn; RAO. Sogneark. Rgsk.
164
F. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker, Kbh.
1906, 218.
165
Niels-Knud Liebgott, »Afstøbninger af pilgrimstegn på danske middelalderlige kirkeklokker«, Aarbøger
for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1971, 232. Samme
tegn findes på klokkerne i Allerup og Rynkeby (DK
Odense 3642 og 4454) samt på en klokke i Herrested
(Vindinge Hrd.).
166
Liebgott 1971 (note 165), 229 f. Samme tegn findes
på bl.a. klokken i Rynkeby (DK Odense 4454).
167
Knudsgildets segl genfindes på klokkerne i Allerup
og Rynkeby (DK Odense 3642 og 4454), jf. Uldall
(note 164), 217 f.
168
Klokken er beskrevet og de forskellige mærker aftegnet i præsteindberetningen 1808 (fig. 85, nr. 5-11); jf.
Indberetninger til Oldsagskommissionen (note 134), 288 f.

169
Uldall (note 164), 215-20, særligt om Stenstrupklokken s. 218. Støberens segl og mærker genfindes
på klokkerne i Espe og Vester Åby (hhv. 1500 og 1501,
Sallinge Hrd.), i Rynkeby og Allerup (hhv. 1503 og
1504, DK Odense 4454 og 3642) samt i Herrested
(1513, Vindinge Hrd.). Uldall henregner desuden en
klokke fra 1525 i Flødstrup (Vindinge Hrd.) til gruppen, om end den ikke bærer støberens mærker.
170
RAO. Bispeark. Sunds Hrds. breve. I betragtning af
kirkens store gæld og de reparationer, der burde udføres på bl.a. tag og vinduer (jf. s. 2133), har der næppe
været midler til at betale for omstøbningen, før Niels
Krag bekostede arbejdet 1691 (†klokke nr. 2).
171
RAO. Fyn i alm. 17a. Indb. 1760-1800; Hofman
1760 (note 15), 45; Danske Atlas 1774 (note 104), 715.
172
RAO. Provstiark. Jusprot. m.m.; Breve fra biskop,
amtmand m.fl.; jf. også note 80.
173
Fyns Tidende 2. marts 1960.
174
NM. Indb. ved sognepræst Johan Jacob Mohr 1890;
RAO. Bispeark. Sunds Hrds. breve. C. C. Peters var gift
med afdødes datter, Prebia Rasmussen, og dermed
blandt giverne af medaljonen.
175
Afdøde, der var udsendt af Teltmissionen, blev sammen med en indisk sygeplejerske og en syvårig dansk
dreng myrdet af en sindsforvirret mand.
176
Om genbrug af gravsten se Vibeke Michelsen,
»Genbrug af gravsten«, Kirkens bygning og brug. Studier
tilegnet Elna Møller, Hugo Johannsen (red.), Kbh. 1983,
181-200.
177
Således fremstår den sekundære indskrift på let forsænket bund i forhold til den oprindelige.
178
Efter præsten og salmedigteren Hans Christensen
Sthens (1544-1610) En liden Vandrebog (o. 1589).
179
Hans Stiesdal og Marie-Louise Jørgensen, »Urspindelen og urhjulet – to oversete forkrænkelighedssymboler«, Nationalmuseets Arbejdsmark 1985, 119-27.
180
Uvist hvorfor betegner Jacob Madsen begravelsen
som »Fru Elsa, Erik Krumdigis oc Absolon Gyes Barns
Begraffuelse i en Kieller« og noterer i øvrigt, at der
hverken fandtes epitafium eller gravsten; Jacob Madsens visitatsbog (note 20), 211. Erik Krummedige døde
1541 og synes ikke at have haft noget med Stenstrup
at gøre. Jf. også Hofman 1760 (note 15), 45; Danske
Atlas 1774 (note 104), 715; RAO. Fyn i alm. 17a. Indb.
1760-1800.
181
Fyns Tidende 2. marts 1960; Korrespondance i NM.
182
Stamtavler over Danske Adelsslægter, A. Thiset (udg.)
(særtryk af Danmarks Adels Aarbog), IV, Kbh. 1897,145
f.
183
RAO. Fyn i alm. 17a. Indb. 1760-1800; S.V. Wiberg,
Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en
almindelig dansk Præstehistorie 3, Odense 1871, 185.
184
Hans hustru blev begravet i kirken 22. maj 1766,
uden at stedet er præciseret; jf. RAO. Stenstrup Sogn.
Kirkebog; Kirkens arkiv. Synsprot.
185
NM. Indb. ved sognepræst Johan Jacob Mohr 1890.
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STENSTRUP CHURCH

Stenstrup lies in the east of the parish near the
churches in Lunde and Kirkeby (pp. 2187 and
2065). The village was originally concentrated
around the north-south-going Assensvej with
the church as midpoint (fig. 3).
Building. The Romanesque church consisted of a
chancel with an †apse and a wider nave. The facades of the church were plastered in 1877 with
a thick layer of cement, which is why the distribution of the material and the technique are not
visible. The church has a footing of granite ashlars
with bevelled edges (cf. below), and the back walls
are of fieldstone. Near the western end of the nave
there are two doors, one to the south and one to
the north (fig. 80). There are no traces of Romanesque windows. The chancel arch has been rebuilt; the church had flat wooden ceilings in both
chancel and nave.
In the Late Middle Ages, the nave was extended to the west with masonry of both fieldstone
and medieval brick. The semicircular transition
between the materials suggests an original but later filled-in vault abutment. To the south a more
recent window has replaced an original window.
The western pediment of the extension was demolished when the tower was built (cf. below).
Subsequently the western extension and chancel were vaulted over with cross-vaults (figs. 1112) which rest on bevelled pillars with the characteristic Funen chamfered imposts (cf. fig. 29).
Both vaults have been repaired and rebuilt several
times in recent times (cf. below).
In the Romanesque nave two octagonal rib
vaults were set up (fig. 62), presumably after the
vaulting-over of the western extension. The bevelled pillars lack the cordons that the two above-mentioned vaults have, and the westernmost
ones rest on the two eastern pillars of the extension. They too have been rebuilt and supported
in recent times.
After the demolition of the †apse a chancel
extension was built. In its eastern gable several

round-arched footing stones from the †apse were built in (cf. fig. 79). The walls are in medieval
brick in monk bond and towards the south there
was once a large, flat-arched window whose side
members and arches are preserved around a more
recent window. In the back walls there are four
niches and a piscina, and the extension is vaulted
over with a cross vault with ribs with pear-shaped (Birnstab) cross-section (figs. 14 and 81).
A †porch(?) was possibly also built in the Late
Middle Ages (cf. fig. 76).
A tower was built in 1600-01 towards the west
by Absalon Gøye and Else Lindenov, the owners
of the parish manor Løjtved (figs. 17-19).The tower interior was furnished as a porch, on which
occasion the south and north door may have been
bricked up. The tower is the same width as the
nave, in three storeys, and the east wall stands on
the west gable of the western extension.The walls
are of brick in crossed bond. The four facades
and pediments have round-arched high recesses
in storeys (cf. figs. 1 and 17). They belong to a
Funen tradition for large facade recesses which
began in the Late Middle Ages, with a few later
examples such as Stenstrup. Access to the tower
is in the west, where there are also two roundarched windows. A hexagonal ribbed vault of medieval construction covers the tower interior. In
both the middle and belfry storey there are belfry
lights. The pediments are terminated by more recent crenellation, but originally had other crests.
In more recent times a family staircase and a
small annexe which has functioned as a fuel store
were built on the north side of the nave.
Since its construction the church has had poor
foundations and the walls have been stabilized
with buttresses, underpinning of vault arches and
anchor beams.
In recent times the church has undergone several major restorations, including in 1853-57
and 1877, when it was plastered with cement. In
1959-61 a furnace room was added towards the
north in connection with a major restoration.
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Furnishings. From the Middle Ages come the Romanesque font (fig. 50) and a bell that bears the
date 1504 (figs. 64, 66-67 and 83-85). Furthermore, there is in the National Museum a *censer
from the 1200s with a runic inscription, signed by
Jakob Rød (figs. 48 and 85), and a *household altarpiece from c. 1560 (figs. 35-39). This consists
of a three-winged tabernacle with painted kneeling portraits of Herluf Trolle and Birgitte Gøye, in
which a smaller piece has been inserted with three
alabaster reliefs, a work imported from Mechlin.
We do not know with certainty how it came to
the church, where it is earliest mentioned in 1760.
The Communion table (cf. fig. 30), altar candlesticks (figs. 45-46) and pulpit (figs. 53-57), the
last of these attributed to the woodcarver Jens
Asmussen’s workshop in Odense, are Renaissance works donated in 1600-01 by Absalon Gøye
and his wife Else Lindenov as part of a major
refurbishing of the church, which also comprised
the setting-up of a new †altarpiece and †family
pews. The Communion set (fig. 40) was donated
in 1668 by Bendix von der Kuhla, and an (†)altar
painting of the Last Supper (fig. 34) comes from
an †altarpiece set up c. 1775.
The baptismal dish (fig. 51) is probably from
1853, although the raised rim was renewed in
1938. The pews (figs. 28 and 62) are from 1855,
and the wings of the main entrance door in the
west of the tower (fig. 60) are from 1856-57. Both
were acquired as part of major repairs which also
included furnishings, brought about by the church
owner Niels Peder Pedersen. The wafer box (fig.
41) was probably acquired c. 1862. The second
bell of the church (fig. 65) was cast by M. P. Allerup in Odense in 1871, while the altar jug (fig.
43) was made in 1880 by Peter Hertz, Copenha-

gen. Around the turn of the twentieth century a
number of smaller items were acquired; the wine
skimmer (fig. 44), made around 1900 by Rasmus
Albert Christopher Christophersen, Odense; the
church ship “Ellen”, (fig. 63), donated by the first
mate Bendt Baggesen 1904; a chasuble from 1906
(fig. 49); and a Communion set from c. 1910-20
(fig. 42). The seven-branched candelabrum (fig.
47) must also be dated to the beginning of the
1900s. The altarpiece, a copy of Niels Skovgaard’s
altarpiece from 1906 in the free congregational
church in Bøvling with a depiction of The Good
Shepherd (fig. 32) is from 1918 and funded by a
private donor. The baptismal jug (fig. 52) is probably from 1939.
From a restoration of 1959-60 come the altar
rail and hymn boards (fig. 61), designed by the
architect Ejnar Mindedal Rasmussen. The chandeliers are Baroque copies from 1968, while the
organ, built by Marcussen & Søn, Aabenraa, was
set up in 1970.
Colour scheme. The furnishings of the chancel
and the pulpit have since 1959-60 been in the
natural colours of the wood; the framing of the
altarpiece is however reddish with gilding. The
pews and hymn boards were painted in light
greyish-green in 1999 with darker green and (on
the pew ends) pink details. In 1857 and again in
1892 all the woodwork was painted, apparently
with oak veining; in 1959-60 pews and panels
were painted light grey.
Sepulchral monuments. The church has four
tombstones from the 1600s (figs. 70-73) as well
as two more recent memorial tablets (figs. 68-69).
Beneath the chancel there was a †masonry tomb
for the owners of Løjtved.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the south east.
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Den nuværende kirke er opført 1852 og har afløst en
†middelalderlig kirke på samme sted (s. 2205). Den blev
indviet 15. dec. 1852.1
Kirken er indirekte omtalt 1429, da dens præst,
Stefan (»Stheffanus de Lundæ«), beseglede et brev,2
mens selve kirken (»Lundhe Kirke«) tidligst er nævnt
1437.3 Dens bidrag til landehjælpen 1524-26 udgjorde
ti mark, hvilket var en tredjedel mindre end bidragene fra Ollerup, Kirkeby og Stenstrup (s. 2005, 2065,
2115).4 1531 ejede kirken syv stykker jord på Trunderup Mark (Kværndrup Sogn).5
1679 blev ejendoms- og patronatsretten tilskødet
admiral Niels Juel til Valdemars Slot (der samtidig fik
tilsvarende rettigheder til Kirkeby og Stenstrup (s. 2065

og 2115) samt Rynkeby (DK Odense 4413);6 han overdrog kort efter rettighederne til sin svigersøn, Niels
Krag til Egeskov.7 Kirken fulgte derpå Egeskovs ejere,
indtil den 1919 overgik til selveje.8
Lunde var anneks til Kirkeby og blev 1541 sammen
med denne annekteret til Svendborg Skt. Nikolaj, dog
muligvis kun til 1554 (jf. s. 77 og 2065).9 1644 blev
Lunde anneks til Stenstrup (s. 2116), mens Kirkeby
blev lagt til Ollerup (s. 2005).10
O. 1635 omfattede sognet 85 kommunikanter.11
Arkæologiske undersøgelser. Ved anlæggelsen af parkeringspladsen vest for kirkegården 2009 blev der
udgravet en gårdsenhed i to faser bredt dateret til middelalderen.12
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Fig. 2. Luftfoto af landsbyen set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1946-69. I KB. – Aerial photo seen from the
south west.

I det sydvestlige hjørne af sognet ligger den nuværende kirke fra 1852 på samme sted som †middelalderkirken, der blev nedrevet samme år (s.
2205). 1893 konstateredes, at en ny og mere central beliggenhed i sognet burde have været valgt
til den nyopførte kirke.13
Den rektangulære kirkegård ligger sydligt i landsbyen. Formen er resultatet af en udvidelse i forbindelse med opførelsen af den nye kirke 1852,
hvor kirkegården blev forøget mod syd ud til
Lundevej (jf. fig. 3).14 Kirkegården er kun blevet
udvidet den ene gang siden 1783-84 (fig. 3).

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Salomon Thorenfeld 1783-84. Tegnet af Freerk Oldenburger 2018.
– Cadastral map.
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Hegn. Den hævede kirkegård er omgivet af en
stensætning, hvorpå er plantet en takshæk. †Hegn.
Allerede 1589 var der en ‘mur’ af kamp omkring
den nordlige og ældste del af kirkegården.15
‘Ringmuren’ var brugbar 1815.16 1915 blev stensætningen repareret.8 1959 og 1979 skulle den
nordlige del rettes op.17
Kirkegården har tre indgange mod henholdsvis
vest, syd og øst. Hovedindgangen mod vest og
porten mod syd, begge fra 1852, har låger hængt
på granitpiller; den vestre består af en køreport og
to ganglåger med smedejernsfløje (jf. fig. 5), og
den søndre har en køreport med støbejernslåger.1
I forbindelse med anlæggelsen af parkeringspladsen
øst for kirkegården 2009 blev der gennembrudt
en ny indgang mod øst;18 den står uden låger.
†Indgange. Taget over †kirkegårdsporten, som kan
have været en muret indgang, var faldefærdigt
1822, og i 1830’erne trængte indgangen til nye
porte og låger.19
Bygninger på og ved kirkegården. Øst for kirkegården er en hvidmalet, grundmuret kapel- og graverbygning, opført 1989, med tegltag.20 Et materialskur
og -plads, anlagt 1991, findes øst for bygningen.
†Bygninger på og ved kirkegården. 1589 var den
sandsynligvis senmiddelalderlige †kirkelade godt
vedligeholdt.9 Den tårnløse kirkes klokke (s.
2207) hang samme år i et †klokkehus på kirke-

gården (jf. fig. 22).21 Det var muligvis tømret,
som det bevarede, middelalderlige klokkehus ved
Kliplev Kirke (DK Sjyll 1965).
Den stående kapel- og graverbygning erstattede et historicistisk †kapel øst for kirken (jf. fig.
2), opført 1905.22 Det var ligeledes grundmuret
og hvidkalket med en rundbuet port mod vest og
to runde vinduer mod øst. 1944 trængte det til at
blive istandsat.17 Et †nødtørftshus omtales 1923.8
Et nyere, grønmalet †træskur stod indtil 2009
uden for kirkegårdsdiget mod øst (jf. ovf.).18
Beplantning. I kirkegårdens nordvestlige hjørne
står en markant ask.
†Beplantning. 1589 stod der et stort lindetræ på
kirkegården.15 1821-24 blev kirkegården planeret, reguleret og delvist beplantet. Efterfølgende
omtaltes den som vel vedligeholdt.23 Efter den
nye kirkes opførelse skulle kirkegården 1853 tilplantes og reguleres på ny.24 1918 blev flere af
kirkegårdens træer fældet.8
BYGNING
Kirken er opført 1852 efter tegninger af arkitekt N. S.
Nebelong, København.1 Den historicistiske arkitektur
har både nyromanske og nygotiske træk. Kirken er et
langhus med kor, indrettet 1937, og skib samt et smallere tårn i vest, hvis nederste stokværk benyttes som
våbenhus.

Fig. 4. Grundplan. 1:300. Målt af Ejnar Mindedal Rasmussen 1936, suppleret og tegnet af Pia K. Lindholt 2018.
Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 17.
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Materiale og teknik. Kirkens sokkel har to led: det
nederste af granitkvadre, der må være genbrugt
fra den nedrevne †kirke (jf. s. 2205), og det øvre
af gule normalsten afsluttet med en skråkant. På
en af sokkelkvadrene er indhugget et diagonalt

kryds, som dækker hele fladen.25 Murene er af
gule teglsten i normalformat lagt i krydsskifte.26
Langmurene er inddelt i fire fag ved en facadedekoration med et vindue i hvert fag (jf. ndf.);
koret udgør det østligste fag. På hjørnerne og ved

Fig. 5. Kirken set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the west.
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overgangen mellem kor og skib er lisener, som
løber af i en bloktandsfrise. Mellem de øvrige fag
har frisen hængestave (jf. fig. 1). Østgavlen har
ligeledes lisener og en bloktandsfrise langs taglinjen, mens der i murværket er tre korsformede
blændinger. Mod vest er en lignende frise langs
de synlige dele af taglinjen. Tårnet har lisener på
hjørnerne, som løber op i stigende trappefriser
langs taglinjerne (jf. fig. 5 og s. 2192).
Vestindgangen i tårnet er en falset, spidsbuet åbning placeret i en blænding med trappestik og
omgivet af lisener, som løber af i en falset gavltrekant prydet med et kors (jf. fig. 5). I østgavlen er
en retkantet præstedør fra 1937 i et rundbuet spejl
(jf. fig. 6).
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Langhuset oplyses af ni store, spidsbuede vinduer, henholdsvis et i østgavlen og otte i langmurene. Vinduerne er falsede i facaden og smigede
i bagmuren. Tårnet har to lignende, lidt mindre
vinduer mod syd og nord i mellemstokværket.
Indre. Koret, som nu afgrænses af en triumfmur
og dækkes af et hvælv (jf. s. 2192), har oprindeligt
været adskilt fra skibet med et støbejernsgitter (jf.
s. 2199).8 Mellem skibet og tårnrummet er en
spidsbuet døråbning. Skibets indre præges af det
tagformede loft, som oprindeligt dækkede hele
langhuset (s. 2193, jf. fig. 10).
Tårnet. Indvendige trætrapper giver adgang til
tårnets mellem- og klokkestokværk, og fra mellemstokværket leder en retkantet dør ind til or-

Fig. 6. Kirkens østgavl. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The east gable of the church.
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Fig. 7. Konstruktion af tårnets spir (s. 2192). 1:300. Tværsnit, diagonalsnit og opstalt; plan, 4 hanebåndsplaner samt spærplan. Opmåling o. 1885. I NM. – Construction of tower spire. Cross-section, diagonal section,
exterior, plan, 4 tie beam plans and rafter plan.

gelpulpituret (jf. s. 2202). I klokkestokværket er
to spidsbuede og falsede glamhuller i hver facade.
Over de vestre glamhuller er jernankre med opførelsesåret »1852« og »P B B« for kirkeejeren
Preben Bille-Brahe (s. 2187). Mod hvert verdenshjørne er en gavltrekant med et cirkulært
vindue.
Istandsættelser. I 1880’erne blev kirken istandsat; den var plaget af fugt, hvorfor en cementkant
blev støbt i tagdryppet (jf. s. 2194) for at lede vandet væk fra kirkens mure.27 Derudover blev tårnets spir og taget over den nordlige del af skibet
omlagt (fig. 7 og 24).28 1911 var spiret igen under
reparation.8 Ved overgangen til selveje 1919 (s.
2187) skulle loftet i langhuset istandsættes.29
1937 blev koret ombygget ved arkitekt Ejnar
Mindedal Rasmussen, Ollerup.17 Det blev adskilt fra skibet ved en triumfmur med en rund-

buet korbue. På murens østside er en niche til
radiatorer på hver side af buen. En tilsvarende
niche er under vinduet i østgavlen. Et krydshvælv
blev opmuret i normalsten; både de helstensbrede ribber og halvstensbrede skjoldbuer begynder ved gulvet.30 Foruden korets adskillelse fra
skibet blev der udgravet en fyrkælder under koret
(jf. s. 2194 og fig. 8). Præstedøren (jf. s. 2191) i østgavlen blev ligeledes indsat for at lette adgangsvejen fra kirkens indre til kælderens udvendige
nedgang ved østgavlen (fig. 6). 1976 blev skibets
mure, tårnets søndre og vestre murværk og taget
repareret (jf. ndf.).31
Korets gulv fra ombygningen 1937 er af røde
teglsten i normalformat lagt parvis i skakternsmønster, og to granittrin leder ned til skibets oprindelige gulv af ottekantede, gule teglfliser med
små, kvadratiske sorte fliser imellem (jf. fig. 10).32
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Fig. 8. Forslag til ombygning af kirkens kor (s. 2192). 1:300. Længdesnit af kor set mod
syd, tværsnit af skib set mod øst, tværskib af kor set mod øst samt plan af kor. Forslag
til nyt varmeanlæg (s. 2194). 1:600. Længdesnit af kirken set mod syd, plan af fyrkælder
samt grundplan. Målt og tegnet af Ejnar Mindedal Rasmussen 1936. I NM. – Proposal
for the rebuilding of the chancel of the church. 1:300. Longitudinal section of chancel looking
south, cross-section of nave looking east and cross-section of chancel looking east. Proposal for a
new heating system. 1:600. Longitudinal section of church looking south, plan of basement and
ground plan of church.

Under stolestaderne er et lakeret trægulv. I tårnrummet ligger et teglgulv svarende til skibets.
†Gulve. Oprindeligt lå ‘murfliser’ i koret og
trægulv foran alteret; begge blev udskiftet 1937
(jf. ovf.). Under stolestaderne lå oprindeligt mursten.8 I 1880’erne var kirken så fugtig, at gulvet
ved prædikestolen var grønt af skimmel, og trægulvet i koret trængte til at blive repareret.28
Vinduer. Kirken har 11 vinduer med spidsbuede støbejernsrammer med kvadratiske ruder. I
tårnets gavltrekanter er fire cirkulære støbejernsvinduer, fornyet 1965.17
Skibets loft giver indtryk af en åben tagstol med
lav taghældning. Det er ophængt i kirkens tagværk og har ti brede fag med spær, kongestolper

og bindbjælker, som hviler på profilerede konsoller (jf. fig. 10) og er nedfældet i murkronen (jf.
ndf.). Et kassetteloft, som hviler på loftets spær, er
egemalet med forgyldte lister og hvide fyldninger.1 Korets oprindelige, tilsvarende kassetteloft er
formentlig bevaret over hvælvet (jf. fig. 9).30 Tårnrummet er dækket af et fladt, hvidpudset loft.
Tagværkerne af fyr er fra opførelsen 1852. Langhuset har 38 spærfag med et hanebånd per fag og
spærstivere. Spærene og stiverne er tappet sammen med spærsko og de ti bindbjælker (jf. ovf.),
som er synlige fra kirkerummet. Fagene er nummereret fra vest mod øst med stigende romertal.
Tårnets ottesidede spirkonstruktion består af otte
spær på en kongestolpe og fire hanebåndslag (fig.
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Fig. 9. Indre set mod øst før hovedistandsættelsen 1937. I NM. – Interior looking east before major refurbishing, 1937.

7); både spær og kongestolpe er støttet af skråstivere. Tagfladens hjørner mellem gavltrekanterne
er opskalkede.
Tagbeklædning. Langhuset er dækket af gråsorte
vingetegl fra 1985, mens tårnets spir er belagt
med skifer fra 1911, istandsat 1976.33 I langhusets
søndre tagflade er to små jernvinduer, og seks lignende vinduer er i spiret.
†Tagbeklædning. Oprindeligt havde kirken blåsort tegltag, mens spiret var belagt med tjærede
træspån.8 1886 blev tårnets tagbeklædning omlagt (fig. 24).
Klokkestolen af fyr fra 1852 består af to fodremme med fire stolper støttet af otte skråstivere. På
stolperne ligger to bjælker, hvorpå klokkens bom
er ophængt (s. 2203).
Opvarmning. Kirken opvarmes af lange støbejernsradiatorer fra 1973 langs væggene i både kor
og skib.8 I koret er desuden tre mindre støbejernsradiatorer fra 1937 i nicherne (jf. ovf.).

†Opvarmning. Kirken havde formentlig oprindeligt to jernovne i skibet.34 Ved overgangen til
selveje 1919 var de to skorstene ‘lidet betryggende’
opført, og de stred mod brandsikkerhedsforskrifterne.29 De blev fjernet 1921, da kirken fik nyt
‘varmeværk’ i koret og en ny skorsten i østgavlen.35 Ved ombygningen af koret 1937 blev et nyt
varmeanlæg placeret i en fyrkælder under koret (jf.
s. 2192).36
1915 indlagdes elektricitet.37
På tårnets spir er en kopi af den oprindelige
vindfløj formet som en fane med kirkens opførelsesår »1852« gennembrudt; kopien er opsat 1976.20
1890 blev den oprindelige †fløj sat i stand, rettet
op og fastgjort.8
Kirken er kraftigt pudset og hvidkalket ude og
inde. Omkring bygningen ligger en belægning af
cementfliser i tagdryppet, formentlig fra slutningen af 1960’erne; fliserne erstattede et støbt fortov
af cement fra 1884.38
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Fig. 10. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking east.

INVENTAR
Oversigt. Hovedparten af inventaret er anskaffet i forbindelse med kirkens opførelse;39 kun en klokke fra
1839 er overført fra den nedbrudte kirke. Altertavlen
er fornyet 1939; orglet er fra 1970; det er bygget af
I. Starup & Søn, København. Inventaret er rødmalet
med gyldne, grå og sorte detaljer, dog står altertavlens
ramme og stolene i koret i træets naturlige farve. Oprindeligt var inventaret egetræsmalet; den nuværende farvesætning stammer vistnok fra hovedistandsættelsen
1937.40

Alterbordet er en kasse af træ, 223×84 cm, 103 cm
høj, med skabe i bagsiden. Bordets for- og kortsider er dækket af et nyere alterklæde af lys rød uld.
Et ældre alterklæde, 1892, af rødt plys, kantet med
guldgaloner og -frynser og prydet med et kors af
guldgaloner,8 opbevares i skabet i alterbordet.
Knæleskamler. 1) Betrukket med rødt plys og
kantet med guldgaloner og -frynser. Hensat i skabet i alterbordet. 2) Nyere, betrukket med lys rød
uld.
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Fig. 11. Altertavle, 1939 (s. 2196). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1939.

Altertavlen (fig. 11), 1939, er et maleri af Den
gode hyrde, udført af maler og billedhugger Ingeborg Clausen som en kopi af Niels Skovgaards
altertavle fra 1910 til Rigshospitalets Kirke, nu
i Skovgaard Museet (inv.nr. 14.541). Maleriet er
indsat i en rundbuet ramme, tegnet af Ingeborg
Clausen, der også har skåret dens reliefudsmykning.41 Maleriet, ca. 252×166 cm, olie på træ,
viser Jesus som en ung, skægløs mand med stråleglorie, klædt i en rød kappe. Han knæler og
holder med venstre hånd om hovedet på et såret lam med bloddråber i pelsen, mens han med
højre hånd opsamler vand fra et lille vandløb for
at vaske det. I baggrunden er blomstrende buske.
Den profilerede ramme har rundbuet overside
og smalle sidefelter med blomsterstande og kors i

lavt relief, mens fodstykket har indskrift med fordybede versaler: »Herren er min hyrde/ mig skal
intet fattes« (Sl. 23,1), flankeret af engle med et
lam eller et klæde(?) i armene. Selve rammen står
i blank eg, reliefferne og indskriften er fremhævet
med forgyldning.
(†)Altermaleri (fig. 12), 1852, udført af Johannes
Jensen,42 olie på lærred, indsat i en profileret, forgyldt ramme, kronet af en korsblomst. Det todelte maleri har i storfeltet, 120×88 cm, en fremstilling af Bønnen i Getsemane; i nederste højre hjørne ses malerens knap synlige signatur. Jesus, med
hvid kjortel og rød kappe, er vist i trekvartprofil,
knælende med samlede hænder og himmelvendt
blik. Bag ham anes de sovende disciple. I det trekantede topfelt, 65×83 cm, ses overkroppen af en
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Fig. 12. Bønnen i Getsemane. (†)Altermaleri, malet af Johannes Jensen 1852 (s. 2196).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The Agony in the Garden. (†)Altar painting by Johannes
Jensen, 1852.

blåklædt engel med en kalk i højre hånd. Over
dens hoved svæver Helligåndsduen, og bag den
ses en skybræmme med englehoveder. Maleriets profilerede ramme flankeredes oprindeligt af

Danmarks Kirker, Svendborg

pilastre, afsluttet med fialer, og var langs de skrå
sider kantet med krabbeblade. Fodstykket rummede formentlig en †indskrift (jf. fig. 9). Maleriet
er siden 1939 ophængt på skibets nordvæg.1

138
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Fig. 13. Altersæt, 1852, udført af Niels Christopher Clausen, Odense, skænket af
Preben Bille-Brahe (s. 2198). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion set, 1852,
by Niels Christopher Clausen, Odense, donated by Preben Bille-Brahe.

Altersæt (fig. 13), 1852, udført af Niels Christopher Clausen, Odense, skænket af Preben
Bille-Brahe. Den 27 cm høje kalk har cirkulær
fod i to afsæt, balusterskaft med flad, ornamenteret midtknop og stort, pæreformet bæger. På
foden er giverindskrift med graveret skriveskrift:
»Skjenket af Geheimeconferentsraad Greve Preben af Bille Brahe til den af ham i Aaret 1852 fra
ny opførte Lunde Kirke« samt graverede liljer, og
på standkanten er tre stempler: Et mesterstempel for Niels Christopher Clausen,43 flankeret af
Odenses bymærke.44 Den tilhørende disk, 15 cm
i tværmål, har hjulkors på fanen. På undersiden
er to stempler: et mesterstempel og Odenses bymærke, svarende til kalken.
†Alterkalk, 1862, skænket til kirken 1891 af
provst Ludvig August Rasmussens børn, ‘et stort
og smukt alterbæger’.8 Af sølv, forsynet med låg,
hvorpå var graveret symbolerne hjerte, anker og
kors. På korpus var indskrift: »Til venlig erin-

dring til L. Rasmussen fra Lunde sogns beboere i
anledning af hans sølvbryllup den 19. april 1862
og 25-årige virksomhed som præst for Stenstrup
og Lunde«.45
Sygesættet er fælles med Stenstrup (s. 2153).
Oblatæske, formentlig o. 1880, 9,2 cm i tværmål, 4,2 cm høj, af sølvplet, udført hos elektropletfabrikant H. C. Drewsen, København.46 På
det let hvælvede låg er et graveret kors med trepasender, indrammet af liljekviste. Stemplet indvendig i æskens bund: »H. C. Drewsen« »Eneret«.
Alterkande, vistnok 1906,8 af tin, 26 cm høj,
svarende til en kande i Kirkeby (s. 2094). Under
bunden er et næsten udvisket stempel med versaler: »NFS« samt omridset af en engel.47
†Alterkande, omtalt 1896, da den burde oppudses og korset opforgyldes.8
Alterskål, slutningen af 1800-tallet, 11 cm høj,
af hvidt porcelæn med forgyldte profiler og tilsvarende kors med trepasender på korpus.
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Alterstager (fig. 14), af messing, 55 cm høje, med
cirkulær, profileret fod, cylinderskaft med profilringe og ottepasformet, sortmalet midterstykke
samt flad lyseskål.
Syvstage, 1929, udført i kunstsmed Knud Eibyes
værksted, skænket af proprietær Hans Langkildes arvinger.1 Stagen, der er beslægtet med de
såkaldte Titusstager, har aftrappet fod, kugleskaft
nedfældet i bladkrans og leddelte arme.
Messehagler. 1) (Fig. 15), formentlig o. 1852, af
rødt fløjl med lille, fladtliggende rygkrave, alt kantet med guldgaloner. På forsiden er et tilsvarende,
lodret bånd, på rygsiden et kors. 2) O. 1900, af
rødt fløjl med kanter og rygkors af guldgaloner.
3) Nyere, fra Danish Art Weaving, Tylstrup, af lys
uld, med kors af smalle guldgaloner og kulørte
bånd på for- og rygside.
Alterskranke, af træ, opstillet i hesteskoform, bestående af kegleformede balustre med fladtrykt
kugleled forneden og skiveled foroven under en
profileret håndliste. Balustrene er rødmalede med
forgyldte og sorte detaljer, håndlisten umalet.
Knæfaldet, formentlig 1937, er muret af kantsatte,
røde teglsten, polstret med gyldent fløjl. Det afløste et †knæfald af træ, betrukket med skind.

Fig. 14. Alterstager, 1852 (s. 2199). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, 1852.
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Fig. 15. Messehagel, formentlig o. 1852 (s. 2199). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Chasuble, probably c. 1852.

Døbefont (jf. fig. 18), af kunststen, 98 cm høj,
nært beslægtet med døbefonten i Rudkøbing
Kirke (s. 1427), der er udført på Rendbjerg
Teglværk ved Flensborg Fjord. Fonten har cirkulær, profileret fod i to afsæt, kanneleret skaft
med midterknop udformet som en laurbærkrans
hvorunder bladbort, og kumme med æggestav på
undersiden hvorover et bånd med ovale rosetmedaljoner, adskilt af dobbelte liljer. Den er overalt
malet lysegrå. Fonten står i skibets nordøsthjørne.
Dåbsfad, af messing, 55,5 cm i tværmål, glat.
Dåbskande (jf. fig. 18), o. 1900, fra Den Kongelige Porcelænsfabrik, af sort porcelæn med forgyldt kors, 32 cm høj.
†Korskranke (jf. fig. 9), af støbejern,8 i nygotisk stil; malet med lys farve. Nedtaget 1937 (jf. s.
2191).
Prædikestolen (jf. fig. 9-10), består af en kurv med
fem fag, heraf tre brede fyldingsfag og to smal-
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lere. De enkelte fag adskilles af flade pilastre med
profilkapitæler. Postamentfelterne har påsatte,
rektangulære plader, mens frisefelterne er glatte;
kurven afsluttes foroven af en forkrøppet håndliste, betrukket med gyldenbrunt fløjl, fastgjort
med messingsøm. Den konkave underbaldakin
har otte, skiftevis brede og smalle fag og hviler på
en ottekantet bæresøjle med profilled foroven og
forneden. Opgangen, der løber langs væggene i
skibets sydøsthjørne, har fyldingspaneler og flankeres ved indgangen af ottesidede mæglersøjler
med tagformet afslutning. Stolen er rødmalet
med mørkegrå, mørkebrune og forgyldte profiler. Den var oprindeligt egetræsmalet.1
Oprindeligt var der opsat en †himmel over prædikestolen. Den ottekantede himmel med skifFig. 17. Pengetavler, 1852 (s. 2201). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Collection plates, 1852.

Fig. 16. Dørfløje, 1852, mellem skib og tårnrum (s.
2202). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Door wings,
1852, between nave and tower interior.

tevis smalle og brede fag afsluttedes foroven af
et kors og var pyntet med et draperi af rødt plys
med nedhængende kvaster (jf. fig. 9).8 Den blev
nedtaget ved istandsættelsen 1937.
Stolestaderne svarer til stolene i Kirkeby og
Stenstrup (s. 2098 og 2162). Endegavlene, 125
cm høje, er malet i to grå nuancer med en rød
og en gylden profil foroven, ryggen er rødmalet
og sædet mørkegråt. Oprindeligt var stolene egetræsmalede.1 De er opstillet med 18 stole i hver
side (oprindeligt 21).8
Præstestole. 1) Indrettet bag alteret og oprindeligt afskærmet med en panelvæg samt røde gardiner (jf. fig. 9).8 Møbleret med en stol og et lille
bord. Panelvæggen blev nedtaget o. 1937; i stedet
opsattes gardiner mellem altertavlens bagside og
østvæggen. 2) 1914,8 af bejdset eg, en armstol
med gennembrudt ryg med fire lodrette stivere,
drejede forben og lige bagben. Sæde og armlæn
er polstret med brunmalet skind. I korets nordøsthjørne.
En degnestol har endegavle svarende til stolestaderne, ryglæn afsluttet med en kølbue og forpanel med en profileret fylding. Gavlene er malet
i to grå nuancer med røde og forgyldte profiler,
ryggen og forpanelet er malet røde med grå pro-
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filer. Stolen stod oprindeligt i korets nordside.8
Nu ude af brug og hensat på pulpituret.
Løse stole. 1) O. 1900, en drejestol med svejfet ryglæn flankeret af drejede småspir, cirkulært
sæde og fire drejede ben, antagelig til organisten.
Stolen er egetræsmalet, sæde og ryg er polstret
med rødt plys. På pulpituret. 2) O. 1961,8 Hans J.
Wegner CH23, 12 styk, af eg med flettet sæde. I
koret og ved døbefonten.
Bænke. 1) Svarende til stolestaderne, rødmalet
med mørkebrune profiler og sæde.Ved tårnrummets sydvæg. 2-3) Uden ryglæn, gråmalede. På
pulpituret.
Borde. 1) Lille, med drejede ben, egetræsmalet.
På pulpituret. 2) O. 1915,8 med drejede ben, rødmalet med sorte profiler. I korets nordvesthjørne.
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Servante, formentlig 1800-tallets slutning, gråmalet med plade af lyst marmor, i præsteværelset bag alteret. Til bordet hører et servantestel,
formentlig 1930’erne, fra Steingutfabrik Torgau,
Tyskland, bestående af vandfad og kande af hvidt
porcelæn med blå blomster. Endvidere en potte
af hvidt porcelæn med blå ådring.
En †pengeblok er omtalt 1862.8
Pengebøsse, o. 1905,8 af messing, cirkulær med
reliefkors på forsiden og pengetragt foroven. Opsat på skibets vestvæg, nord for døren til tårnrummet. To †pengebøsser er omtalt 1862.8
Pengetavler. 1-2) (Fig. 17), henholdsvis af gylden
og rødlig messing. To flade, rektangulære æsker
med pengerille i låget under et muslingeskalformet dække. Tavlerne har drejet håndgreb af træ.

Fig. 18. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior looking west.
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Fig. 19. »Dana«. Kirkeskib, 1915, bygget af skibsbygmester C. C. Palle, Marstal (s. 2203). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – “Dana”. Church ship, 1915, built by
shipwright C. C. Palle, Marstal.

Dørfløje. Udvendige. 1) (Jf. fig. 6), 1937, enkeltfløj
med to gange fem profilerede fyldinger; lysegrå.
I østvæggen, nord for alteret. 2) Nyere enkeltfløj
med glas i de øvre fyldinger; lysegrå. For kælderen. 3) (Jf. fig. 5), o. 1992, dobbeltfløj af eg med
profilerede fyldinger, svarende til de oprindelige
fløje.31 I hovedindgangen i vest.8 Indvendige. 1)
(Fig. 16), dobbeltfløj, hver fløj med tre rudestillede diamantfyldinger, omgivet af pyramidebosser.
Ydersiden er egetræsmalet, indersiden rød med
sorte og forgyldte profiler. Mellem tårnrummet
og skibet. 2) Enkeltfløj med tre fyldinger, egetræsmalet. Til pulpituret.
Pulpituret i kirkens vestende (jf. fig. 18) bæres af
fire hvidmalede, sekspasformede jernsøjler. Brystningen består af drejede balustre, rødmalede med
forgyldte detaljer, under en brunmalet håndliste.
Opgangen er via en trappe i tårnrummet. Pulpituret har siden 1922 tjent som orgelpulpitur.
Orgel (jf. fig. 18), 1970, med seks stemmer, to
manualer og pedal. Bygget af I. Starup & Søn, København. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8',
Principal 4', Scharff III. Svelleværk: Trægedakt 8',
Quintatøn 2'. Pedal: Subbas 16'. Manualomfang
C-g3, pedalomfang C-f 1. Koblinger: II-I, I-P, II-P.
Udvidet og omdisponeret 1993 til syv stemmer,
to manualer og pedal af Albert Lang, Rønnede.

Disposition 1993: Hovedværk: Rørfløjte 8', Principal 4', Rauschquint II. Svelleværk: Trægedakt 8',
Spilfløjte 4', Waldfløjte 2'. Pedal: Subbas 16'. Opstillet på pulpituret med østvendt facade og spillebord. Nye facadegitre tilføjet 1993.
†Harmonium, uvis datering, anbragt neden for
prædikestolen.48 Ved anskaffelsen af †orglet blev
harmoniet taget i bytte af orgelbyggeriet.35
†Orgel, 1922, med syv stemmer, to manualer
og pedal. Bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Disposition:49 Manual I: Principale 8', Flauto
armonico 8', Ottava 4'. Manual II: Salicional 8',
Bordone 8', Capricorno 4'. Pedal: Subbas 16'.
Klokkespil. Manualomfang C-a3, pedalomfang
C-f 1. Koblinger: II-I, II-I4', II-I16', I-P, II-P. Faste kombinationer: pp, mp, f, tutti. Særskilt piston
for tilføjelse af oktavkoblinger til tutti. Svelle for
manual II og pedal. Pneumatisk aktion. Gårdejer
Knud Skov og hustru, Birkerød, skænkede i 1921
godt 10.000 kr. til anskaffelse af et pibeorgel.50
Orglet stod på pulpituret.
Fem salmenummertavler, o. 1903,8 svarende til
tavlerne i Kirkeby (s. 2102), rødmalede med sorte
og forgyldte detaljer. De tilhørende skydebrikker
er hvide med sort skrift.
To præsterækketavler, 1985,51 af eg, svarende til
præsterækketavlerne i Egense (s. 1943) og Ollerup (s. 2045), er ophængt i tårnrummet på hver
side af døren til skibet.
Et maleri, malet af H. C. Hostrup, antagelig o.
1930, olie på lærred, 72×94 cm, lysmål 54×77
cm, indsat i en sort og forgyldt ramme med
akantusornamentik. Maleriet viser Lunde Kirke
set fra Lundevej i sydøst med et ældre bindingsværkshus i forgrunden. I nederste højre hjørne
ses malerens signatur med sort skriveskrift: »H. C.
Hostrup«. Ophængt på tårnrummets nordvæg.
Lysekroner. 1) (Jf. fig. 10), 1915, skænket af Marie Jørgensen, enke efter sadelmager Jørgensen,
Lunde.1 Kronen, af mørk og lys messing, har otte,
nærmest s-formede arme med trepasornament i
de indre slyng samt midt på hver arm og krenelerede lyseskåle. Armene udgår fra et cylinderskaft med gennembrudte trepas foroven, der ved
spinkle kæder er fastgjort til ophænget. Kronen
hænger i skibet i en sort jernstang med forgyldte
kugler.
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Fig. 20. Klokke, 1839, støbt af I. C. og H. Gamst,
København (s. 2203). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Bell, 1839, cast by I. C. and H. Gamst, Copenhagen.

2) O. 1967,8 barokkopi med fem s-svungne arme med bladled samt balusterskaft med hængekugle, ophængt i tårnrummet i en jernkæde.
3) 2002, en kopi af nr. 1 og ophængt som denne (jf. fig. 18).51
4-11) Nyere, med fem buede arme og flade lyseskåle. Ophængt i hver side af skibet (jf. fig. 18).
Kirkeskib (fig. 19), »Dana«, 1915, bygget af skibsbygmester C. C. Palle, Marstal, anskaffet for
midler indsamlet i sognet.52 Tremastet fuldrigger. Sortmalet med forgyldt bund og vandlinje,
navnet er anført med forgyldte versaler på agterspejlet under to Dannebrogsflag. Ophængt midt i
kirken i en sort jernstang med forgyldte kugler.
Klokke (fig. 20), 1839, støbt af I. C. og H. Gamst,
København. Tværmål 77 cm. Om halsen er en
perlestavsbort med akantus og derunder indskrift
med versaler: »Støbt af I. C. & H. Gamst Kiøbenhavn anno 1839«. Ophængt i klokkestolen (s.
2194) i den oprindelige slyngebom.

Gravsten (fig. 21), 1745, over Morten Pedersen
Skelde, i 39 år den første herredsfoged for de samlede Sunds-Gudme herreder (fra 1660), †1699,
71 år gammel, og hustru Sophia Jørgensdater
(Jørgensdatter), †1719, 89 år gammel, samt deres
svigersøn, Christen Jørgensen Søling (Sølling),
herredsfoged, †1729, 85 år gammel, og dennes
første hustru Maren Mortensdater (Mortensdatter), †1697, 39 år gammel, og anden hustru Dorte
Egersdatter (Eggertsdatter), †1718, 76 år gammel;
endvidere Christen Søllings datter, Sophia Maria
Christensdatter, herredsfoged Niels Brinks første
hustru, †1724, 31 år gammel. Under personalia et
skriftsted (Job. 19,25-27) samt indskrift om monumentets opsættelse: »Og dennem til almindelse
er dette opreted udi det for qveged (kvæget) her
i Lunde Sogn meget fatale aar 1745 af NB (Niels
Brink)«.
Rød kalksten, 91×55 cm, de øverste hjørner
mangler, og stenen er noget forvitret. Indskriften med reliefversaler i forsænkede bånd, afdødes navne dog med kursiv, udfylder hele stenens
flade.
Stenen lå oprindeligt i koret i den gamle kirke
(s. 2207), hvorfra den sandsynligvis blev fjernet
ved nedbrydningen 1852. 1896 lå den i staldgulvet på en gård i sognet, hvorfra den samme år
blev flyttet til kirken og indmuret på sin nuværende plads i tårnrummets sydvæg.33
Kirkegårdsmonument, o. 1827, over Hans Langkilde, ejer af Langkildegård, *20. jan. 1752, †13.
juli 1827, og hustru Kirsten Langkilde, *1. dec.
1766, †10. april 1832.
Gesimsstele af rødgrå granit (sekundær), 135×
49 cm, med indfældet tavle af kobber, 53×29 cm,
hvorpå indskrift med let fordybede antikva og
versaler (afdødes navne), udfyldt med sort. Stelen,
med hulkantprofileret postament, hviler på en høj
sokkel hvori en let forsænket niche og krones af
et profileret, tagformet gavlstykke. Den højrektangulære skrifttavle er indfældet i skaftets forside.
Monumentet er opsat på Langkildegårds gravsted
ved kirkegårdens sydside sammen med fem andre
monumenter. Gravstedet hegnes på tre sider af et
sortmalet støbejernsgitter i nygotisk stil.
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Fig. 21. Gravsten, 1745 over herredsfoged Morten Pedersen Skelde (†1699) og hustru
Sophia Jørgensdatter (†1719), deres svigersøn, herredsfoged Christen Jørgensen Sølling (†1729) og hans to hustruer Maren Mortensdatter (†1697) og Dorte Eggertsdatter (†1718), samt hans datter Sophia Maria Christensdatter (†1724) (s. 2203). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone, 1745, of District Judge Morten Pedersen Skelde
(†1699) and his wife Sophia Jørgensdatter (†1719), their son-in-law District Judge Christen
Jørgensen Sølling (†1729), his two wives Maren Mortensdatter (†1697) and Dorte Eggertsdatter (†1718), and his daughter Sophia Maria Christensdatter (†1724).
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†KIRKE
1852 blev det besluttet at nedrive den middelalderlige †kirke; den blev karakteriseret som ‘en ældre kirke,
lille, meget lav, mørk og fugtig’.1 Der blev hverken
lavet beskrivelser eller opmålinger af bygningen inden
nedrivningen.53
†Kirken bestod sandsynligvis af romansk kor og bredere skib (jf. fig. 3 og 22). Formentlig i senmiddelalderen var der blevet tilføjet et våbenhus mod syd, og
kirken blev overhvælvet. Et tårn blev opført oven på
våbenhuset i 1600-tallet eller første halvdel af 1700tallet.54

Murene var bygget af kvadre, som kan være genbrugt i soklerne til den nye kirke (jf. s. 2189) og i
hovedhuset for en gård beliggende vest for kirkegården. Kirken kan have haft syv vinduer (jf. ndf.),
og taget var belagt med tagtegl over korets søndre
side og bly på resten af kirken.15
Et våbenhus på kirkens sydside blev sandsynligvis
opført i senmiddelalderen; det havde murede vægbænke og træloft.55 Ligeledes blev der opsat fire murede hvælv i kirken.56 Skibets vestre gavltrekant kan
allerede i middelalderen have fået kamme (jf. ndf.).57
Et tårn blev sandsynligvis i 1600-tallet eller første halvdel af 1700-tallet rejst oven på †våbenhuset.58 Det kan oprindeligt have haft kamme (jf.
ndf.).
Istandsættelser. Som andre kirker i området tog
kirken skade ved Karl Gustav-krigene 1657-60,59
og den blev 1664-65 repareret med 900 teglsten
og bly på taget.60 1720 skulle en dør i kirken tilmures, og vægbænkene i våbenhuset trængte til
at blive repareret.55
1803 havde bygningen syv ‘gammeldags’ vinduer med små ruder og jernstænger.61 Træloftet i
våbenhuset var faldefærdigt samme år.16
1805 var kirken meget forfalden. Vinduerne
var utætte, og gulvet skulle omlægges. Hvælvene
var beskadigede på grund af vandindtrængning,
og det samme var muren mellem skibet og tårnet.
Kalkningen var ved at falde af murene, og der var
huller i taget. Tårnet var på sydsiden revnet fra
øverst til nederst, og dets tag var næsten blottet
for tagsten. Kammene på kirkens vestre ende og
tårnet manglede også teglsten. Loftet i våbenhuset trængte stadig til udskiftning (jf. ovf.). 1806
gennemførtes en istandsættelse.62

Fig. 22. †Kirke og †klokkehus (jf. s. 2189) gengivet i
biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. I RAO.
– The †church and the †belfry as shown in Bishop Jacob
Madsen’s book of visitations, 1588-1604.

En †kalkbænk stod i våbenhuset indtil 1808,
hvor nye vægbænke skulle laves i dens sted.16
Kirken blev istandsat igen 1814.16 Nogle år inden
1826, måske ved istandsættelsen 1814, havde kirken fået nye lavtsiddende og oplukkelige vinduer.23 Gulvet var 1834 sunket og skulle omlægges,
og to år senere trængte tårnets vestre og søndre
facader og skibets vestgavl til at blive repareret.63
†INVENTAR
Oversigt. Af den nedbrudte kirkes inventar er kun bevaret et *røgelseskar, der 1809 blev indsendt til Nationalmuseet, samt en klokke, støbt af I. C. og H. Gamst
1839, der er overført til den nuværende kirke (s. 2203).
Kilder. †Inventaret, der endnu i begyndelsen af
1800-tallet omfattede flere, formentlig middelalderlige
genstande, kendes fortrinsvis fra kirkens ældste inventarium 1576, der opregner kirkens løsøre (alterklæde,
altersæt, messehagel, messeklokke og to klokker samt
de nødvendige alterbøger på nær et passionale),64 samt
fra biskop Jacob Madsens beskrivelse af kirken i forbindelse med hans visitats 1589.65 Hertil føjer sig synsforretninger fra 1729 og 1800-tallets første fjerdedel66
samt en præsteindberetning til Oldsagskommissionen
1808.67 Inventarets skæbne ved nedbrydelsen af kirken
er uvis; formentlig er det, bortset fra klokken, kasseret
eller bortsolgt.68
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†Alterklæder. 1) Omtalt 1576, af lærred.64 2) Omtalt 1729, af uld, ‘meget i stykker’.55
†Altertavler. 1) En senmiddelalderlig, rimeligvis
trefløjet altertavle med en reliefskåret fremstilling
af Marias Himmelkroning i midterskabet og malerier på fløjene. 1589 blev den beskrevet af biskop Jacob Madsen: »Tafflen: den gamble oc vnge
papistiske Gud setter Krone paa Jomf(ru) Maria,
Fløier malet«.65 Tavlen må være nedtaget senest
1778. 1808 var som det eneste bevaret midterskabets relief: »3 catholske Træebilleder som ere
sammenhængende«, nemlig en knælende kvinde
(Maria) i midten, flankeret af Jesus med tornekrone og Gud Fader med kongekrone.69 2) 1778.
Om tavlens udseende er intet overleveret.69
†Krucifiks, muligvis en †alterprydelse(?) eller et
†korbuekrucifiks(?), antagelig middelalderligt, omtalt i præsteindberetningen 1808 som ‘et gammelt krucifiks’.70 På det tidspunkt hang korstræet
på korets nordvæg, mens Kristusfiguren var faldet
ned og hensat på gulvet op ad væggen.Ved korstræets fod sås spor af voks, dog kun ‘meget lidt
og næsten hensmuldret’, som havde det været i
berøring med vokslys.
†Altersæt, omtalt 1576, af sølv, bestående af kalk
og disk.64
†Alterbøger. 1) Omtalt 1576, et formentlig senmiddelalderligt graduale på pergament.64 2) Omtalt 1576, et gammelt missale.64 3) O. 1576 modtog kirken som de fleste andre kirker i herredet
et eksemplar af Hans Thomesens salmebog (1569,
jf. s. 2032, 2095 og 2154). Til at fastgøre bogen
medfulgte en jernlænke, som dog var for skrøbelig til at kunne bruges.64
*Røgelseskar (fig. 23), 1200-tallet, af bronze,
19,5×11,3 cm, signeret af Jakob Rød. Den halvkugleformede skål, der hviler på en konisk fod,
har langs randen en runeindskrift: »: magis:tær :
ia=ko=bus : ruffus : fabær : me fecit :« (Magister
Jakob Rød, smed, gjorde mig).71 Låget har langs
randen en bort af skiftevis side- og spidsstillede,
trekantede røghuller, mens det kuplede stykke derover, der er tredelt af lodrette bånd med pæreformede huller, har dråbeformede og cirkulære huller,
der tilsammen danner rosetter. Låget krones af en
lille lanterne med runde huller under et konisk tag,
hvis øsken er afbrækket. Karret har tre sæt øskener,

der er delvist fornyet i ældre tid. Selve ophænget
består af to (oprindeligt tre) jernstænger, der via
s-formede led er forbundet med en trearmet bøjle, som med en krog er fastgjort til en rund ring.
Karret tilhører en gruppe på i alt 14 røgelseskar,
der er udgået fra Jakob Røds værksted i Svendborg (jf. s. 2032 og 2154).72 Det er tidligst omtalt
1701 sammen med karrene i Faaborg, Ollerup,
Stenstrup og Heden.73 Det er endvidere beskrevet,
og runeindskriften er aftegnet i indberetningen til
Oldsagskommissionen 1808 (jf. s. 2183 fig. 85, nr.
3).74 Karret blev indsendt til Nationalmuseet fra
kirken 1809 (inv.nr. 350).75
†Processionsudstyr(?) (jf. s. 2183 fig. 85, nr. 12),
formentlig middelalderligt, omtalt 1808, to ‘stænger’ med glat underdel, fladt midterled og snoet
overdel.69 Foroven afsluttedes stængerne af en
knop, forneden var spor efter et tilsvarende led. Der
kan muligvis være tale om processionsstave eller
stænger til faner. 1808 fandtes stængerne i koret.
†Messehagler. 1) Omtalt 1576, af sort fløjl.64 2)
En ældre hagel, der var overført fra Stenstrup
Kirke (s. 2155), omtaltes 1729 som ‘ringe’.55
†Messeklokke, omtalt 1576, ‘lille’, ophængt ved
alteret.64
†Alterskranke, omtalt 1805, da knæfaldet var løst
og forfaldent.62 I 1820’erne ønskede man puder
på det.19
†Korbuekrucifiks(?), se †krucifiks ovf.
†Korgitter, omtalt 1589, med »Traller« (tremmer).76
†Døbefont, omtalt 1589. Fonten stod ‘nede’ i
kirken, vel i vestenden.76
†Prædikestol, omtalt 1589, opsat i sydsiden.76
1729 kaldes den ‘ringe og slet’.55 1805 skulle den
efterses, fordi bunden var usikker og dårligt understøttet.62
†Stolestader, omtalt 1729 som brøstfældige;
endvidere var der for få pladser til både mænd og
kvinder.55 1805 kaldes de gamle og forfaldne.62
†Skriftestol, omtalt som ‘lille’ 158976 og atter
nævnt 1675.77
†Degnestol, omtalt 1589, ‘lille’.76
†Pengetavle, ‘de fattiges omgangstavle’, omtalt
1729 som ubrugelig.55
†Pulpitur, opsat efter 1729, da synet noterede, at
der var behov for et pulpitur, fordi der var for få
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Fig. 23. *Røgelseskar, 1200-tallet, signeret af Jakob Rød (s. 2206). I
NM. Foto John Lee 2018. – *Censer, 1200s, signed by Jakob Rød.

siddepladser i kirken.55 1825 skulle dets rækværk
fastgøres.55
†Ligbåre. 1) Anskaffet 1666/67.78 2) Omtalt
1809. Båren stod i våbenhuset.16
Klokke, 1839, overført til den nuværende kirke
(s. 2203).
†Klokker. 1-2) Omtalt 1576 med betegnelsen
‘mådelige’. Klokkerne hang formentlig i et †klokkehus på kirkegården (s. 2189).79 3) 1715, skænket
af Niels Krag til Egeskov (†1713) og hustru Sophie Nielsdatter Juel.80 Efter en reparation mistede
klokken sin klang, og 1839 blev den omstøbt.55

†GRAVMINDER
Fra kirken kendes kun én gravsten, som er overført
til den nuværende kirke (s. 2203). O. 1670 blev grave
i kirkegulvet fyldt op gentagne gange.78 Fund af en
†kiste med beslag og bærehanke samt af et ‘kvindeligt skelet’ i forbindelse med indlæggelsen af varmerør
1937 (s. 2194) er omtalt 1952.45

Gravsten, o. 1745, over herredsfoged Morten Pedersen, †1699, m.fl. Stenen, der lå i koret,81 er
opsat på sydvæggen i den nuværende kirkes tårnrum (s. 2203).

2208

SUNDS HERRED

KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Lunde Kirke og †Lunde Kirke. For en oversigt over
arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i
Svendborg Amt i almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933-, er angivet
som DK, efterfulgt af betegnelsen på det pågældende
amt; referencer inden for Svendborg Amt har dog kun
sideangivelse.
Arkivalier. Rigsarkivet, København (RAK). Reviderede
regnskaber, kirkeregnskaber: Regnskaber Fyn 1662-1837.
3. Nyborg Provsti. Gudme, Sunds, Ærø og Als herreder
1662-74 (Rev. rgsk. Rgsk. Fyn).
Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv: Indberetninger om kirkeejere og patronatsret 1695-1786. – Synsforretninger over kirker med uddrag af regnskab 1631-35.
– Synsforretninger over kirker 1718-35 (Bispeark. Syn
over kirker). – Indberetninger om kirker og kirkegårde
1812-43 (Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde). –
Synsforretninger over kirker og præstegårde 1872-98
(Bispeark. Syn over kirker og pr.gårde). – Visitatsprotokol 1732-1803. – Visitatsprotokol Sunds Herred og Ærø
1834-96. – Sunds Herreds breve 1541-1805, 1805-1968
(Bispeark. Sunds Hrds. breve). Sunds Herreds provstiarkiv:
Register over kirkernes indkomster 1576 (Provstiark.
Reg. over kirkernes indk.). – Kirkeregnskaber 1645-75.
– Justitsprotokol m.m. 1690-1824 (heri kirkesyn 17601824) (Provstiark. Justitsprot. m.m.). – Breve fra biskop,
amtmand, stiftsøvrighed og forskellige 1727-1812 (Provstiark. Breve fra biskop, amtmand m.fl.). – Synsprotokol for kirker 1935-81 (Provstiark. Synsprot.). Svendborg
Amtsprovsti: Synsprotokol for Sunds og Sallinge herreder 1824-39 (Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.). SundsSallinge herreds provsti: Kopibog over udsendte cirkulærer
1844-54. Lunde Sogn: Diverse breve og dokumenter
1625-1928 (Sogneark. Div. breve og dok.). – Regnskabsbog 1662-78 (Sogneark. Rgsk.). – Breve og dokumenter 1771-1951 (Sogneark. Breve og dok.). – Embedsbog
1817-1943 (Sogneark. Embedsbog). – Kirkeprotokol
1862-2004 (Sogneark. Kirkeprot.). Den kgl. bygningsinspektør: Kirker, korrespondance, bilag, tegninger m.m.
1863-1927 (Den kgl. bygningsinspektør. Kirker m.m.).
Fyn i almindelighed. Topografica: 17a. Fyn St-U. Sunds
Herred. Sognepræsters efterretninger om de forskellige sogne 1760-1800 (Fyn i alm. 17a. Indb. 1760-1800).
Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. A1038. Lunde menighedsråd.
Nationalmuseet (NM). Håndskriftsamlingen: C. T. Engelstoft, Kirkene i Fyns Stift (med register af Olaf Olsen)
(NM. Engelstoft). Indberetninger: Jens Johansen 1990
((†)altermaleri). – Henriette Rensbro 2009 (kirkegård).
Rønnow Arkitekter A/S. Det Kgl. Bygningsinspektorats
arkiv: Lunde Kirke (Bygn.insp.ark. Lunde).

Tegninger og opmålinger. Usigneret opmåling o.
1885(?) (opmåling af tårnets spir; planer og snit). –
Ejnar Mindedal Rasmussen 1936-37 (opmåling og
forslag til ombygning af kor; planer, tvær- og længdesnit). – Lars Mindedal 1975 (opstalt af sydfacade og
plan).
Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen, kirkens omgivelser og bygning ved Pia Katrine Lindholt,
inventar og gravminder ved Rikke Ilsted Kristiansen,
heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt. Arkivalielæsning ved Marie Louise Blyme, Rasmus Christensen,
Bjørn Westerbeek Dahl og Andreas Broby ÅbergJensen m.fl. Oversættelse ved James Manley (engelsk).
Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet
december 2018.
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Fig. 24. Istandsættelse af tårnet (s. 2192). Foto Mogens Kjøller 1886. I Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv. – Refurbishing
of the tower.
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LUNDE CHURCH

In the southwestern corner of the parish the historicizing church from 1852 is in the same place
as the †medieval church which was demolished
the same year.

been separated from the nave by a chancel arch
and vaulted over (fig. 8). The tower in three storeys has four gables and a spire covered with slate
(fig. 1).

The new church was built to drawings by the architect N. S. Nebelong, Copenhagen. The historicizing architecture has both neo-Romanesque
and neo-Gothic features. The church consists of
a nave-chancel furnished in 1937, and a nave as
well as a tower in the west whose lowest floor is
used as a porch.
The footing is of re-used granite ashlars from
the demolished †church, and the heavily plastered walls are in yellow brick in normal format
laid in cross-bond. The facades of both nave and
tower are decorated with pilaster strips and various friezes (fig. 1). In addition the east gable has
three cruciform recesses. The main entrance to
the west is a pointed-arched door surrounded by
pilaster strips and with a pediment (fig. 5). The
church has large pointed-arched windows in the
long walls, east gable and tower (fig. 6). The interior of the nave is dominated by the roof-shaped
ceiling (fig. 10), while the chancel from 1937 has

†The medieval church consisted of a chancel and a
wider nave and was built of granite ashlars. In the
Late Middle Ages a porch was built on the south
side of the nave (fig. 3 and 22), and the church
was given four vaults. In the 1600s or 1700s a
tower was built above the porch. Until the tower
was erected the bell hung in a †bell frame in the
churchyard. In both 1806 and 1814 the †church
was refurbished and given new, low-placed windows.
Furnishings. All that remains of the furnishings of
the demolished church are a *censer from the
workshop of Jakob Rød in Svendborg, which
was sent in to the National Museum in 1809 (fig.
23 and p. 2183 fig. 85, no. 3), and a bell from 1839
(fig. 20), cast by I. C. and H. Gamst, Copenhagen,
which has been transferred to the present church.
Most of the present furnishings were thus procured in connection with the building of the
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church in 1852. An (†)altar painting of The Agony
in the Garden (fig. 12) is the work of Johannes
Jensen. The Communion set (fig. 13) was made
by Niels Christopher Clausen, Odense, and donated by Preben Bille-Brahe. The font (cf. fig.
18) is closely related to the font in Rudkøbing
Church (p. 1427), while the pews correspond to
those in Kirkeby and Stenstrup (pp. 2098 and
2162). From the same time come among other
items the pulpit, two collection plates (fig. 17),
the door wings between the tower interior and
the nave (fig. 16) and the gallery, which since
1922 has served as the organ loft.
The church ship “Dana” (fig. 19) was built in
1915 by the shipwright C. C. Palle, Marstal. The
altarpiece from 1939 (fig. 11) is a painting of The
Good Shepherd by the painter and sculptor Ingeborg Clausen as a copy of Niels Skovgaard’s

altarpiece from 1910 for the chapel of the State
University Hospital (now in the Skovgaard Museum). The organ was built in 1970 by I. Starup
& Søn, Copenhagen.
The colour scheme appears to be from a major
refurbishing in 1937. The furnishings are redpainted with golden, grey and black details, but
the frame of the altarpiece and the pews in the
chancel are in the natural colour of the wood.
Originally the furnishings were painted in oak
imitation.
Sepulchral monuments. A tombstone from 1745
commemorating several district judges, including
Morten Pedersen Skelde (†1699) (fig. 21), has
been embedded since 1896 in the south wall of
the tower interior. Originally it was in the chancel of the demolished church.
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Fig. 1. Kirken og kirkebakken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church and the hill seen from the
south west.

KVÆRNDRUP KIRKE
SUNDS HERRED
Kirken omtales indirekte 1348, da dens præst, »Iohannis
in Quernthorp«, beseglede et brev.1 Den var ifølge
traditionen viet til Skt. Michael (værnehelgen); tidligst nævnt fra 1700-tallets midte.2 Ved landehjælpen
(ekstraskatten) 1524-26 betalte kirken som den eneste
af herredets kirker den store sum af 20 mark.3
1554 nævnes, at kirken tidligere havde haft Stenstrup som anneks (jf. s. 2116).4 1555 bestemtes, at
kongetienden skulle deles ligeligt mellem præsten og
kirken.5 Nytårsaftensdag 1559 blev patronatsretten tildelt lensmand på Nyborg og ejer af sognets hovedgård,
Egeskov, Frands Brockenhuus og hans arvinger ‘til
evig tid’, med forventning om at de ville vedligeholde
kirken, der betegnedes som ‘meget bygfalden’.6 Patronatsretten fulgte derefter Egeskov, til kirken overgik
til selveje 1958.7 Der er talrige vidnesbyrd om kirkens
nære tilknytning til godset, som har manifesteret sig i
donationer af inventar (altertavle, †altertavle, altersølv,
alterstager, †tekstiler, døbefont, dåbsfad, prædikestol,

Danmarks Kirker, Svendborg

†herskabsstole, †herskabspulpitur og lysekrone) og
opsætningen af forskellige gravminder, væsentligst indretningen 1616 af Ulfeldtslægtens fornemme gravkapel
i søndre korsarm. Særligt markerede sig lensmand Laurids Brockenhuus (1552-1604) og hustru Karen Skram
(1544-1625) og deres svigersøn og datter, rigskansler
Jakob Ulfeldt (1567-1630) og Birgitte Brockenhuus
(1580-1656). Endvidere rigsråd Otte Krag (1611-66)
og hustru Anna Rosenkrantz (1619-88), Sofie Justdatter Juel (1706-85), der var enke efter Otte Krags sønnesøn, etatsråd Niels Krag (1699-1740) og Caroline
Agnese von Raben (1738-1810), enke efter gehejmekonferentsråd Henrik Bille-Brahe (1709-89). Endelig
må nævnes kirkens sidste ejer, overjagtkonsulent Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille (1905-85), der har skænket kirken flere middelalderlige inventargenstande
samt gravkapellet på kirkegården (s. 2217).
Præste- og sogneforhold m.m. 1589 betegnede biskop
Jacob Madsen præstegården som ‘ond’, dvs. dårlig.8 Han
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Fig. 2. Luftfoto set fra syd. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1939. I KB. – Aerial photo, viewed from the south.
nævner også, at degnen boede ved kirken (jf. †degnebolig s. 2219).8 1656 var kirken meget forfalden, og Otte
Krag ansøgte om 200 rdlr. fra kirkerne i Thyholm provsti til hjælp til dens reparation (jf. s. 2240).9 Under Karl
Gustav-krigene i november 1659 begravedes tre døde
fra Trunderup på kirkegården; de var blevet dræbt af
nogle ryttere.10 1660 noterede sognepræst Mads Knudsen Lægaard, at de kejserlige og brandenburgske tropper
efter erobringen af Fyn plyndrede ‘ti gange mere end de
svenske nogensinde før’; i kirken stjal de messesærken
og angiveligt også to altersæt (jf. s. 2270 og 2274).11
Adskillige sagn er knyttet til kirken. Den skulle
oprindeligt være bygget på en banke i Rubjergskoven
vest for landsbyen, men det, man byggede om dagen,
blev revet ned om natten. En dag tog en fugl et blad
fra stedet og fløj hen og lagde det på den høje banke
midt i byen, hvor kirken nu ligger. Derfor byggede
man kirken der. Fuglen blev afbildet på †herskabsstolen lige over for prædikestolen, hvor den kunne ses
indtil istandsættelsen 1865 (jf. Otte Krags våbenskjold
på †herskabsstolen med en krage som hjelmprydelse
og tre krager på skjoldet, s. 2283).12
En ansigtskvader på kirkens nordside (s. 2221) sad
tidligere højere i muren, men vedblev at synke. Når
den nåede jorden, ville verden gå under.13
Kirken tilhørte en fynsk kæmpekvinde. En kæmpekvinde fra Langeland ville gøre hende fortræd ved at

ødelægge kirken og slyngede derfor en sten mod den;
stenen (»Stovesten«) faldt dog ned i Lunde Sogn.14 Ved
Langkildegård i samme sogn ligger en sten (»Troldstenen«), der blev slynget mod kirken af en troldkvinde
på Tåsinge.15
Et kirke- eller liglam havde sit leje over en af hvælvingerne ved »det lille stanghul«, og hver lillejuleaften
blev der båret rent halm op til det. Når nogen i sognet
skulle dø, kom lammet og hentede dem.16 Hver juleaften gik der en ‘grøn’ (ung?) dreng på gaden, og lidt efter
kom kirkelammet. Mødte man en af dem, ville man gå
fra forstanden, og kom de ind i husene, fulgte store ulykker.17
De krager, der sad i asketræerne omkring kirken,
viste, hvorfra de første døde ville komme, nemlig fra
den side mod hvilken de vendte hovedet og skreg.18
Når nogen var blevet begravet, kunne man i huset
ved den sydlige kirkegårdslåge høre, om de havde levet
redeligt. Havde de ikke det, kom de om aftenen og
smækkede med lågen.19
Et genfærd af en kvinde blev en aften set ved indgangen til kirkegården.20
Møntfund. På kirkegården er 1921 fundet en mecklenburgsk hulpenning fra o. 1400.21 2011 fandt man
en mønt ved soldning af jord i skibets vestfag. Der er
vistnok tale om en Frederik III-toskilling, præget i
Christiania i Norge 1666.22
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Kirken ligger på toppen af den stejle kirkebakke
i den gamle landsby midt i sognet (fig. 1). Kirken
har altid været landsbyens naturlige centrum på
grund af dens højtliggende placering.
Kirkegården er omtrent rektangulær og har en
parkeringsplads midt for søndre langside (jf. fig.
2).23 I det seneste århundrede er kirkegården blevet udvidet flere gange: Dens udstrækning var o.
1800 ca. 70×80 m vestligst på kirkebakken. 1903
blev kirkegården udvidet ca. 25 m mod øst med
området omkring familien Bille-Brahes gravkapel (jf. s. 2217),24 og 1924 blev den udvidet
endnu ca. 20 m mod øst.25 Formentlig blev den
østlige del af kirkegården i samme omgang udvidet mod syd ud til Kirkevej (jf. fig. 3). 1948
var der planer om at udvide kirkegården med et
stykke jord på den modsatte side af vejen vest
for kirkegården; dette blev aldrig realiseret. I stedet blev den eksisterende kirkegård reguleret, og
kirkeejer Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille købte
den gamle degneboligs grundstykke ved det sydvestlige hjørne af kirkegården.7 Ved overgangen
til selveje 1958 blev jordstykket indlemmet i kirkegården, og kørevejen op til kirken blev anlagt
derpå.7 På grund af kirkegårdens placering på

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Andreas Preuert
1800. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral
map.
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Fig. 4a-b. Opstalter af gravkapel på kirkegården (s. 2217).
Vestfacade. 1:300. a. Oprindelig facade. b. Nuværende
facade. Målt og tegnet J. Vilh. Petersen 1898. I NM. –
Elevations of the sepulchral chapel in the churchyard. West
facade. a. Original facade. b. Present facade.

den stejle bakke blev den o. 1800 (jf. ndf.) inddelt
i terrasser mod nord og øst, som er forbundet af
forskellige trapper.
Hegn. Kirkebakken er støttet af stensætninger
for at forhindre jordudskridning (jf. fig. 1), men
også kampestensdiger mod syd, opsat 1958,7 og
øst omkranser kirkegården. Mod nord er kirkegårdens vestlige del afgrænset af en bæk.
†Hegn. 1589 var kirkegården omgivet af et
kampestensdige.8 1656 var diget og en †kirkerist
forfaldne.9 En mur omkring kirkegården skulle
1663 ‘oplægges’,26 og seks år senere blev der sat
et stengærde fra ‘degnens låge’ til kirkeporten.27
1830 blev der sat et nyt stendige mod vest,28 og
1838 var ‘ringmuren’ mod øst og nord forfalden.29
Samme år skulle der opføres en ‘hegnsmur’ ved
kirkegårdens sydøstlige indgang.30 Enkelte tilhugne kampesten registreredes i diget 1933.31 1947
skulle et stykke ‘murskråning’, formentlig en del
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af en stensætning, fjernes og erstattes med kampesten.30 1990 trængte nordre dige og diget langs
Kirkevej til at blive omsat; dette blev gennemført
1999, hvor flere syge elmetræer blev fjernet.32
Indgange. Kirkegården har fem indgange, henholdsvis tre mod syd, en mod vest og en mod
nordvest.Ved kirkens parkeringsplads i syd er der
en køreport og ganglåge til kørevejen op til kirken, opsat 1961 og tegnet af kirkegårdsinspektør
Olaf Raahauge Askegaard, Odense.33 Lågepartiet
har smedejernsfløje hængt på granitpiller. Fra
parkeringspladsen er ligeledes en dobbelt ganglåge mod øst, og i kirkegårdens sydøstlige hjørne
er en køreport; begge er muligvis fra udvidelsen
1924 (jf. ovf.) og har to smedejernsfløje på gra-

nitpiller. En trappe mod vest og en mod nordvest sat i chaussésten og uden port fører ned ad
kirkebakken til Svendborgvej; de er oprindeligt
anlagt 1958, hvor den vestlige erstattede en ældre
†trappe (jf. ndf.), men de er senere fornyet.7
†Indgange. 1805 trængte den ‘store port’ til
at blive repareret.34 En indgang var faldefærdig
1881, og en ny gitterport af støbejern med granitstøtter blev opsat 1882 af Frantz Preben BilleBrahe.35 Inden udvidelsen 1958 var der en stensat
†trappe mod vest på næsten samme sted som den
nuværende; den havde en ganglåge med to jernfløje på granitpiller (jf. fig. 8).
En †brønd blev 1925 gravet i kirkegårdens sydøstlige hjørne.36

Fig. 5. Familien Bille-Brahes tidligere gravkapel på kirkegården, opført 1872, set fra vest (s. 2217). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Former sepulchral chapel of the Bille-Brahe family in the churchyard, built in 1872, seen from the west.
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Bygninger på og ved kirkegården. På den østlige
del af kirkegården står et nygotisk gravkapel, som
er opført 1872 af kirkeejer Frederik Siegfried
Bille-Brahe til Egeskov.37 Ved overgangen til selveje 1958 (s. 2213) forærede Gregers AhlefeldtLaurvig-Bille bygningen til kirken som ligkapel.
Kapellet har T-formet plan, og mod vest er en
risalit, så bygningen har gavle mod hvert verdens-
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hjørne (fig. 5). Bygningen er rejst på en dobbeltsokkel med attisk profil i tegl over skråkantede
granitkvadre. Herover er mure af røde teglsten
i normalformat lagt i krydsskifte. Vestfacaden er
dekoreret med to tregrupper af spidsbuede blændinger delt af cementsøjler (jf. fig. 5). En cementfrise dekoreret med bladornamenter ses under
den profilerede gesims; mod øst har frisen ingen

Fig. 6. Gravkapellets indre set mod sydvest (s. 2218). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Interior of the sepulchral chapel, looking south west.
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dekoration. I den fremspringende vestgavl er der
en spidsbuet portal med profilerede vanger med
rundede led. Stikket er dekoreret med vekslende
sortglaserede og uglaserede teglsten. Mod øst,
syd og nord er der et spidsbuet stavværksvindue
med profilerede vanger og stik som portalen. De
fire gavltrekanter har en profileret rundblænding
hver, hvori er cementplader: mod vest med våbenskjold for slægten Bille-Brahe, i de øvrige
en roset. Derover er en spidsbuet, stavværksdelt
blænding med rundstavsprofilerede vanger og
stik. Under kamtakkerne, som har savsnit og
bryn, er der to spidsbuede højblændinger og to
cirkelblændinger, der som kamtakkerne er fra en
restaurering 1898 ved arkitekt J. Vilh. Petersen.38
Den oprindelige taglinje var lige – muligvis med
hjulkors på pinakler (jf. fig. 4).39 Taget er belagt
med skifer. Kapellets indre er domineret af tre
ribbehvælv, hvoraf to er krydshvælv, og det midterste er et stjernehvælv (jf. fig. 6). De hviler på
søjleformede piller og har profilerede, spidsbuede
skjold- og gjordbuer. Ribberne er pærestavslignende og mødes i en cirkulær topskive af cement
dekoreret med et englehoved. Gulvet er lagt af
ottekantede, gule teglstensfliser, hvorimellem er
sortglaserede, kvadratiske fliser (jf. fig. 6).
I kirkegårdens østlige ende står en mindre toilet- og materielbygning opført 1974 med mure af

røde normalsten lagt i løberskifte og dækket med
et halvtag belagt med røde tagplader.36
Graverbygningen øst for kirkegården er et grundmuret beboelseshus, hvis ældste del er opført
1889, og efterfølgende ombygget og indrettet til
brug for graveren i 2010’erne.40 Det er opført i
normalsten og hvidmalet med blå detaljer; taget
er belagt med sorte tagplader.
(†)Hospital. 1770 lod Sofie Justdatter Juel, enke
efter etatsråd Niels Krag til Egeskov, opføre et
hospital, »Kraghs Hospital«, vest for kirkegården
(fig. 7).41 Bygningen er grundmuret og hvidpudset med rødt tegltag, og den husede fire fattiglemmer. Gavlen mod vest er dekoreret med
lisener og har en dør og to vinduer. Hver langmur har to nu tilmurede vinduer, og mod vest er
endnu en dør. Til venstre for hoveddøren er en
trætavle med indskrift i skriveskrift:42
»Dette Hospital af Sl. Frue Etatsraadinde S. Kragh født
Juul paa Egeskou stiftet og opbygget i Aaret 1770.
De Fattige her skal til Verdens Ende prise
Den Gud, der giver dem her Klæder, Huus og Spise
For saadan kjærlig Sjæl som altid tænkte paa
At gavne, gjøre Godt: Min Ven gjør ligesaa.«

Under tavlen står en *pengeblok (s. 2284). Bygningen blev restaureret 1869,43 og den benyttes i
dag til beboelse.

Fig. 7. Kraghs (†)Hospital vest for kirkegården (s. 2218). Foto i Svendborg Byhistoriske Arkiv. – Kraghs (†)Hospital, west of the churchyard.
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Fig. 8. Kirkebakken set fra sydvest. Foto Niels Elswing 1957. I NM. – Church hill, seen from
the south west.

†Bygninger på og ved kirkegården. †Kirkeladen var
i dårlig stand 1589; †degneboligen lå tæt på kirken formentlig ved sydvesthjørnet (jf. s. 2215).8
Et †kapel, opført 1903 øst for ‘eksercerpladsen’ i
røde mursten, blev nedrevet o. 1958, da kirken fik
overdraget gravkapellet på kirkegården (jf. ovf.).7
Det var lille, meget faldefærdigt og skæmmede
kirkegården.44 Et †nødtørftshus fra 1924 på kirkegårdens nordskråning blev fjernet 1949, og et nyt
blev efterfølgende bygget uden for østdiget.7
Beplantning. Syd for kirken står en række høje
linde- og kastanjetræer, som er sidste rest af en
krans af træer formentlig plantet i 1800-tallet (jf.
fig. 2).45 I den østlige del er en allé af mindre
egetræer, og omkring parkeringspladsen står fem
store kastanjetræer formentlig plantet o. 1800 (jf.
ndf.). Kirkebakken mod vest og digerne mod øst
er beplantet med forskellige hække.
†Beplantning m.m. 1589 var kirkegården beplantet med træer.8 Sognepræst Rasmus Lassen (17881825) var o. 1800 ansvarlig for, at kirkegården blev
anlagt med terrasser (jf. ovf.),46 planeret, beplantet

med forskellige træer (jf. ovf.) og indrettet med
bl.a. bibelcitater skrevet på plader fastgjort til kirkegårdens træer og monumenter.47 Flere asketræer omtales jævnligt som gamle allerede på Lassens tid (jf. ndf.).48 Kirkegårdens indretning pristes
efterfølgende: 1818 var den ‘smagfuldt og skønt
indrettet’, 1821 ‘en af de skønneste i amtet’49 og
1829 ‘den skønneste kirkegård på Fyn’.50
1850 ville kirkeejeren fjerne nogle træer på
kirkegården,51 og 1862 klagede en nabo over
en række træer, hvis grene strakte sig ind over
hans jord; klagen blev afvist, da træerne blev stynet hvert år.52 1933 omtales de gamle asketræer
omkring kirken, hvoraf flere var blevet fjernet.53
1935 var kirkegården i god stand.30 Samme år
skulle ‘den gamle del’ af kirkegården øst for kirken reguleres med gange,30 og fem træer langs det
gamle skel mellem udvidelserne øst for kirken
blev fældet.30 1942 blev det sidste af kirkegårdens
nye del anlagt,36 og 18. juli 1944 blev ‘landets
største ask’ fældet; den skulle være plantet i midten af 1600-tallet.54
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Fig. 9. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north.

BYGNING
Kirken består af romansk skib og smallere (†)kor med
†apsis. I senmiddelalderen blev der tilføjet et nyt kor
mod øst, hvorved †apsis blev nedrevet. Mod vest blev
skibet forlænget, mens et tårn utraditionelt blev opført
i øst oven på det nye kor. Den romanske kirke samt
øst- og vestforlængelsen er derefter blevet overhvælvet.
I senmiddelalderen blev tårnet også forhøjet. Korsarme mod nord og syd blev tilføjet i årene o. 1600. En
(†)gravkrypt (nr. 1) under det nye kor er formentlig
fra anden halvdel af 1500-tallet, og ligeledes er o. 1600
indrettet en (†)gravkrypt (nr. 2) under søndre korsarm.
En †herskabsopgang blev formentlig o. 1750 opført på
østsiden af nordre korsarm, men den blev i 1800-tallet
erstattet af en †trappe, nedrevet 2011. Op gennem
1800-tallet har kirken gennemgået flere istandsættelser og restaureringer. Senest er kirkens indre istandsat
2010-11. Kirken er orienteret mod øst-nordøst.

Grundplan. Den romanske kirke består af rektangulært (†)kor og trapezformet skib, hvis plan
snævrer ca. en meter ind mod øst; (†)koret har
formentlig kun været knap en meter smallere
end skibet.55 Mod øst har (†)koret haft en †apsis,
som er blevet nedrevet i senmiddelalderen ved
opførelsen af det nye kor (s. 2225). Af (†)koret

er østgavlens hjørner bevaret, mens en del af
langmurene kan være bevaret over korsarmsarkaderne, hvor murkronen af kampesten er synlig.
Ligeledes er skibets vestgavl nedrevet ved forlængelsen mod vest (s. 2226). (†)Koret har haft en
ydre længde på ca. 8 m og skibet ca. 15 m.56
Materiale og teknik. Den romanske kirke er bygget af granitkvadre og rå kamp. En ca. 90 cm høj
dobbeltsokkel med rundstav over skråkant bærer
murene i både (†)koret og skibet (fig. 14); †apsiden har haft sokkel med rundstav.57 Skibets skråkantede, vestre hjørnesokkelsten er flyttet til vestforlængelsens vestre hjørner (s. 2226). Murene er
af kampesten, og der er et enkelt skifte kvadre
over soklen. Mod øst har (†)koret hjørnekæder
af kvadre (fig. 15), og skibet har haft det samme
mod vest; kun nogle enkelte skifter er bevaret
under gesimsen mod syd (fig. 162). Bagmurene
er af rå kamp. Flere krumme kvadre fra den nedrevne †apsis er genanvendt i søndre og nordre
korsarms murværk (fig. 16, s. 2236 og 2237). Skibets mure er op til 1,4 m tykke og ca. 5,5 m høje.
Over våbenhusets loft er bevaret det romanske
skibs middelalderlige murbehandling i form af en
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grovere puds og flere hvide kalklag (fig. 161).58
På bagmuren af (†)korets gavltrekant kan den
grovere puds også ses (jf. fig. 27).
Billedkvadre. I nordre korsarms gavl er indmuret en romansk billedkvader udformet som
et ansigt i højt relief (fig. 13, s. 2237). Den har
antagelig haft sin oprindelige plads i det roman-
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ske kors mure. Ansigtet måler 23×19 cm og har
højtsiddende ører og kraftige øjenbryn. Lignende
ansigtskvadre findes eksempelvis i Tved Kirke (s.
1836) og Ryslinge Kirke (Gudme Hrd.).59
Døre. Ca. 6 m fra vestgavlen har skibet en dør
mod syd og en mod nord. Syddøren er bevaret som adgang mellem våbenhuset og skibet (s.

Fig. 10-11. 10.Tværsnit set mod øst. 1:300. Målt af Frits Bo Jørgensen 1959, suppleret og tegnet af Pia K. Lindholt 2019. 11. Grundplan. 1:300. Målt af C&W Arkitekter 2005, suppleret og tegnet af Pia K. Lindholt 2019.
Signaturforklaring s. 9. – 10. Cross-section looking east. 11. Ground plan. Key on p. 17.
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Fig. 12a-b. Opstalter af kirkens facader. 1:300. a. Nordfacade. b. Vestfacade. Målt og tegnet af Lars Mindedal
1974. Hos Rønnow Arkitekter. – Elevations of the church facades. a. North facade. b.West facade.

2235); den er dog kraftigt ombygget og pudset
med cement 1865 (s. 2241), således at ingen detaljer er synlige. Den har næsten rette vanger,
men den er formentlig udvidet i facaden, og et
fladbuet stik har erstattet en formentlig vandret

†overligger (jf. fig. 18).60 Norddøren giver sig
til kende i facaden ved et ophold i soklen på ca.
200 cm (jf. fig. 14), mens vangerne er markeret
som indridsede linjer i bagmuren. Døren er tilmuret med kvadre og munkesten i facaden og
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Fig. 12c-d. Opstalter af kirkens facader. 1:300. c. Sydfacade. d. Østfacade. Målt og tegnet af Lars Mindedal 1974.
Hos Rønnow Arkitekter. – Elevations of the church facades. c. South facade. d. East facade.

kampesten i bagmuren, og dens øvre afslutning
er fjernet ved indsættelse af et vindue 1865 (s.
2241).61 Norddøren har formentlig også været
smiget, og i bagmuren har den været ca. 180 cm
bred.62

Vinduer. Kun et enkelt højtsiddende, romansk
vindue er bevaret på skibets sydside øst for våbenhuset (fig. 17); vinduet er delvist tilmuret.63
Vinduet er rundbuet, har sandsynligvis kilestensstik og er formentlig dobbeltsmiget. Det måler
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Fig. 13. Romansk ansigtskvader (s. 2221) i nordre korsarms nordmur. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Romanesque ‘face ashlar’ in the north wall of the north transept.

ca. 108×68 cm i facaden og ca. 60×32 cm i lysningen.
†Vinduer. Over for vinduet på sydsiden har der
formentlig været et romansk, tilmuret †vindue i
nord.64

Den romanske kirkes indre kendes kun fragmentarisk. Den romanske †triumfmur har sandsynligvis stået ved overgangen mellem skibets
nuværende første og andet fag (jf. ovf.). Den
sydlige hvælvpille står på en kvader, som kan
være den sidste rest af muren (jf. fig. 75), og ligeledes er der under den modstående hvælvpille
flere kampesten, som kan have været dens nordlige fundament. †Triumfmuren er senest fjernet
ved opførelsen af de senmiddelalderlige hvælv (s.
2233), men den kan også være nedrevet tidligere
(s. 2226). Den romanske kirke har sandsynligvis
haft fladt †træloft, inden (†)kor og skib blev overhvælvet (s. 2233).
Taggavle. Det romanske (†)kors kampestenssatte
østre gavltrekant er bevaret i tårnets vestmur (fig.

Fig. 14. Skibets romanske dobbeltsokkel (s. 2220) set fra nordvest. Bemærk den tilmurede norddør (s. 2222) længst
mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Romanesque double foundation of the nave seen from the north west. Note the
bricked-up north door farthest east.
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kraftigt udvidet mod både øst og vest. Kronologien for de forskellige tilføjelser er til dels udredt.
Mod øst blev et nyt kor opført for enden af det
romanske (†)kor, mens skibet blev forlænget mod
vest. Et tårn blev utraditionelt opført i øst oven
på det nye kor. Vestforlængelsen blev rimeligvis
opført før tårnet, som ellers kunne være opført
på forlængelsens sted. Den romanske kirke og
vestforlængelsen er derefter blevet overhvælvet
samtidig, hvorved de tre bygningsdele – det romanske (†)kor, skibet og vestforlængelsen – blev
ét rum; ligeledes blev det senmiddelalderlige kor
overhvælvet efter tårnets opførelse. Hvorvidt det
nye kor og den romanske kirke er overhvælvet
samtidig, kan ikke bestemmes.
Senmiddelalderligt kor. I senmiddelalderen blev
†apsiden nedrevet, og et nyt, rektangulært kor
blev tilføjet i dens sted. Tilbygningens plan snævrer ind mod øst som det romanske skib, så den er
50 cm smallere mod øst end i vest (jf. fig. 11). Facaderne og bagmurene er bygget af kampesten; i
facaden ligger de største sten nederst i murværket
(jf. fig. 22 og 42). Hjørnerne mod øst er omsat i
forbindelse med opførelsen af tårnet (s. 2227) og
en ombygning 1889 (s. 2244). I bagmuren er der
trykket teglstumper ind i mørtelen mellem stenene (fig. 41); en lignende udspækning af mørtelen findes i Tulstrup Kirke (DK Århus 2364). Mod

Fig. 15. Det romanske (†)kors søndre hjørnekæde af
kvadre (s. 2220). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The
Romanesque (†)chancel’s southern corner chain of ashlars.

27). Gavltrekanten er ca. 15 cm tyndere end gavlmuren, og på bagmuren er den middelalderlige,
hvide puds bevaret (jf. s. 2220). Der er brudt en
åbning fra tårnets mellemstokværk gennem trekanten til skibets loft (s. 2244). Skibets †gavltrekanter blev formentlig nedtaget henholdsvis ved
forlængelsen mod vest og opførelsen af korsarmene (s. 2226 og 2236).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Den
romanske kirke blev i løbet af senmiddelalderen

Fig. 16. En krum, profileret †apsiskvader (s. 2220) i
søndre korsarms østmur. Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Curved, profiled †apse ashlar in the east wall of the south
transept.

2226

SUNDS HERRED

ske (†)kor til det nye. Den smalle korbue mellem
de to bygningsafsnit antyder, at det senmiddelalderlige kor ikke blot var en forlængelse af det
romanske (†)kor, som eksempelvis i Stenstrup
Kirke (s. 2122). Den romanske †triumfmur kan
være blevet revet ned på dette tidspunkt, så den
romanske kirke kom til at udgøre skibet.
En omtrent rektangulær vestforlængelse på ca. 10
m blev tilføjet ved skibets vestende; bygningsafsnittet er ca. en halv meter bredere mod vest end
mod øst (jf. fig. 11). Forlængelsen har en irregulær
sokkel af genbrugte granitkvadre fra den romanske kirke; både de to typer profilerede sokkelkvadre og almindelige granitkvadre er anvendt.66
Murene er af røde teglsten i munkestensformat
i polsk skifte med skarpryggede fuger (fig. 163);
murene er afsluttet af nye falsgesimser (s. 2241).
I vest er en tilmuret †dør, hvis søndre vange er

Fig. 17. Romansk vindue på skibets sydside (s. 2223).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Romanesque window on
the south side of the nave.

syd og nord er nyere vinduer fra 1865 (s. 2241),
og i syd har vinduet erstattet en †præstedør med et
†vindue over fra tårnets opførelse (s. 2227). Oprindeligt har der kun været et †vindue i syd, men
ikke et i nord.65 Mellem det romanske (†)kor og
det senmiddelalderlige kor blev der gennembrudt
en smal †korbue, hvis konstruktion ikke kendes, da
den formentlig 1865 er blevet udvidet (s. 2241).
Det senmiddelalderlige kor blev overhvælvet
efter tårnets opførelse (jf. s. 2231), men det har
formentlig oprindeligt haft fladt †træloft. Korforlængelsens †gavltrekant mod øst blev formentlig
nedrevet ved tårnets opførelse (s. 2227).
Ved opførelsen af det nye kor blev korfunktionen efter al sandsynlighed flyttet fra det roman-

Fig. 18. Den ombyggede, romanske syddør set fra nord
(s. 2222). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Rebuilt
Romanesque south door, seen from the north.
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Fig. 19. Det romanske skib og vestforlængelsen set fra nord (s. 2226). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The Romanesque nave and western extension seen from the north.

svagt synlig i facaden; i bagmuren er vangerne
markeret ved to indridsninger.67 Niveauforskellen mellem kirkens indre og ydre må betyde, at
der har været en †trappe i forbindelse med døren
(jf. fig. 36c).68 Vestforlængelsen har to vinduer fra
1865, et mod syd og et mod vest (s. 2241), men
oprindeligt var der et stort vindue i både nord,
syd og vest over †døren. Det tilmurede, nordlige
vindue er bedst bevaret (jf. fig. 19): det er tredobbeltfalset og fladbuet med halvstensstik i bagmuren (fig. 20) og har rimeligvis været det samme
i facaden.69 Af vinduet i syd er bevaret den østlige del af stikket og østre vange (fig. 21).Ved en
ommuring af gavltrekanten (s. 2244) fjernedes et
†vindue over †vestdøren, som ses på Jacob Madsens skitse fra 1589 (jf. fig. 159). Forlængelsens
indre var dækket af et fladt †træloft, som senere
blev erstattet af hvælv (s. 2233).70 Vestforlængelsens øverste ca. 2,5 m af gavlen er senest ommuret 1865 (s. 2244). Den oprindelige †gavltrekant

kendes ikke. Ved opførelsen af vestforlængelsen
blev skibets †vestgavl nedrevet (s. 2224).
Et tårn er opført oven på det senmiddelalderlige
kor mod øst sandsynligvis på grund af kirkens tætte placering på kirkebakkens stejle vestskråning.71
Det har omtrent rektangulær grundplan, og dets
vestmur står på det romanske (†)kors østlige gavltrekant; det nye kors østlige †gavltrekant blev formentlig nedrevet ved tårnets opførelse. Tårnet er i
tre stokværk, men oprindeligt har mellemstokværkets bjælkelag ligget på et tilbagespring i murværket mod syd, øst og nord godt 100 cm over overdøren (jf. ndf.).72 Murene er muret af røde teglsten
i munkestensformat lagt i munkeskifte; mod syd
og vest er murene omsat 1889 (s. 2244). Ved tårnets opførelse blev der i det nye kors sydmur brudt
en †præstedør med et †vindue over (fig. 42); de er
1865 erstattet af et vindue (s. 2241). †Vinduet sad
i et højt, spidsbuet spejl, hvis omrids er synligt i
murværket (jf. fig. 42); dørens form kendes ikke.73
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I klokkestokværket er murene mod nord og
øst oprindelige, mens murene mod syd og vest
er ombygget 1889 (s. 2244). Mod øst og nord er
der henholdsvis et og to glamhuller (jf. fig. 2223); de er falsede og har fladbuede halvstensstik
med prydskifte af løbere. Mod syd og nord har
der sandsynligvis været lignende †glamhuller,
som blev fjernet ved ombygningen af murværket. Størstedelen af tårnets oprindelige gavltrekant mod nord er bevaret,74 og den fortykkede
midterste del er synlig (fig. 26). Den er muret af
røde teglsten i munkestensformat lagt i munkeskifte. Ved en forhøjelse af tårnet (s. 2231) er der
blevet hugget et glamhul i den.
Et muret trappehus på tårnets nordside har formentlig allerede i senmiddelalderen erstattet den
oprindelige †fritrappe (jf. ovf. og fig. 23). Huset
er ikke i forbandt med koret og tårnet, men facaderne i koret på hver side af huset er ommuret
med teglsten ved trappehusets opførelse. Trappehuset står på en sokkel af kamp og granitkvadre,

Fig. 20. Tilmuret, flerfalset vindue i vestforlængelsens
nordmur (s. 2227). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Bricked-up, multi-bevelled window in the north wall of the
western extension.

Det senmiddelalderlige kors nordøstlige hjørne
blev ommuret ved tårnets opførelse (jf. fig. 22-23),
og det sydøstlige hjørne blev ligeledes ombygget,
men er ombygget igen 1889 (s. 2244).
Et sekundært opført trappehus (jf. ndf.) har
sandsynligvis erstattet en †fritrappe på tårnets
nordside. Den oprindelige overdør er fladbuet og
falset i facaden og bagmuren (fig. 25). Mod syd
er der i de nederste skifter af tårnets bagmure fire
bomhuller.
Fig. 21. Tilmuret vindue på vestforlængelsens sydfacade (s. 2227). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Brickedup window on south facade of western extension.
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Fig. 22. Kirken set fra øst (s. 2225). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the east.

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 23. Tårnet set fra nord (s. 2227). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The tower seen from the north.
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og murene er af røde teglsten i munkestensformat i et uregelmæssigt munkeskifte; de afsluttes
af en falsgesims. En fladbuet underdør leder ind
til en spindeltrappe,75 hvis løb er halvcirkulært
mod syd, hvor det er hugget ind i korets facade,
og retkantet mod nord i selve trappehuset. Trappeløbet er overdækket med trinvis udkragede,
fladbuede stik af bindere på fladen (jf. fig. 25).
Trappens oprindelige, slidte teglstenstrin (jf. fig.
24) er belagt med nyere brædder.76 Et rundbuet
støbejernsvindue sat i røde normalsten er tilføjet
i nyere tid; det kan have erstattet en †glug. Adgangen til mellemstokværket er ved den oprindelige overdør (jf. ovf.). Trappehuset er dækket af
et halvtag belagt med røde vingetegl.
Tårnforhøjelse. Tårnet er formentlig i senmiddelalderen blevet forhøjet med ca. to meter. Forhøjelsen er muret i røde teglsten i munkestensformat lagt i munkeskifte; murene er en halv sten
tyndere end tårnets nedre murværk.77 Mod nord
og øst er bevaret et fladbuet, falset glamhul, som
kun er lidt bredere end tårnets oprindelige; det
nordlige er hugget gennem den oprindelige gavltrekant (jf. fig. 26), og det østliges stik er omsat.
De er placeret lidt forskudt for de senmiddelalderlige glamhuller (jf. fig. 23). Mod syd og vest er
murene omsat 1889 (s. 2244), men der var sandsynligvis også tilsvarende †glamhuller. Den mid-
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Fig. 25. Tårnets overdør (s. 2228). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Upper door of tower.

terste del af tårnforhøjelsens nordre gavltrekant
i gule og røde munkesten lagt i munkeskifte er
bevaret (jf. fig. 26); begge gavltrekanter blev inden
1589 ommuret til svungne taglinjer (s. 2236).
Overhvælving af det senmiddelalderlige kor. Et
krydshvælv er blevet opsat i det senmiddelalderlige kor efter tårnets opførelse.78 Hvælvet er muret af teglsten i munkestensformat; hvælvpillerne
og skjoldbuerne mod øst og vest er pudset med
cement (jf. fig. 47). De fire piller er parvis forFig. 24. Trappe i tårnets trappehus; bemærk de slidte
oprindelige tegltrin under træbeklædningen (s. 2231).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Stairs in the tower stairwell; note the worn original brick steps beneath the wooden
casing.
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Fig. 26. Tårnets nordre gavltrekanter: Omkring det øverste glamhul ses den fortykkede del af den oprindelige trekant (s. 2228). Der over resten af tårnforhøjelsens
gavltrekant (s. 2231). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Northern pediments of the tower.
Around the top belfry light one can see the thickened part of the original pediment. Above this,
the remains of the pediment of the heightened tower.

skellige: det østlige par er falsede, mens det vestlige, dobbeltfalsede pars midterste led er affaset.79
Øverst har alle pillerne et skråt forløbende, to
skifter højt kragbånd. Skjoldbuerne er spidsbue-

de og helstensdybe, og den vestlige springer frem
foran korbuen (jf. fig. 10). De retkantede ribber
er halvstensbrede og mødes i en oval topskive. De
halvstenstykke kapper er let puklede, og mod øst,
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Fig. 27. Det romanske (†)kors østgavl (s. 2224) og mulig senmiddelalderlig trappe
oven på skjoldbuen (s. 2235). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – East gable of Romanesque
(†)chancel and possible Late Medieval stairs above the wall rib.

syd og nord har de et fremspringende løberskifte
over skjoldbuerne; alle fire er muret, så der dannes sildebensmønster.
Overhvælving af det romanske (†)kor og skib samt
vestforlængelse. Fem hvælv er opsat i de nævnte

bygningsafsnit, hvorved de blev til et sammenhængende rum. Det østligste hvælvfag, som er
længere end de øvrige, er formentlig et resultat af
den romanske kirkes grundplan og repræsenterer
derved til dels (†)korets indre udstrækning (jf. fig.
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Fig. 28. Hvælv i skibets andet fag med senmiddelalderlige kalkmalerier (s. 2233 og 2251). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Vault in the second bay of the nave with Late Medieval wall paintings.

11). Trods mindre forskelligheder tilhører hvælvene sandsynligvis samme byggefase.
Senmiddelalderlige kalkmalerier (s. 2251) har
formentlig afsluttet byggefasen, og i fjerde hvælvfag fra øst er et kalkmalet årstal »1484«, der er
tolket som malerarbejdets afsluttende år.80 Hvælvene er formentlig opsat kort før 1484.
Som nævnt ovenfor er de fem hvælv overordnet set konstrueret på samme måde som krydshvælv hvilende på falsede piller stående på kampesten; det østligste pillepar har kun en fals, hvor
de øvrige har to (jf. fig. 35). Det østligste og de tre
vestligste pillepar er pudset med cement 1865 (s.
2241), mens det er blevet hugget af de to øvrige
par 2010-11 (s. 2246). Skråt forløbende kragbånd
både to og tre skifter høje er placeret i forskellig
højde over gulvet – højest mod øst ca. 194 cm
og lavest i vest ca. 152 cm (jf. fig. 36c). Skjold- og
gjordbuerne er alle spidsbuede og helstensbrede;
den øverste del af skjoldbuerne især i 5. fag er

repareret, så de fremstår bredere.81 Hvælvene adskiller sig væsentligst fra hinanden i ribbernes
udformning. I 1. fag fra øst er de nederste ca. 2
m kvartstensbrede og resten er pærestavslignende
(fig. 35 og 164). 2. fags ribber er kvartstensbrede,
hvor de nederste ca. 50 cm er hjørnestillede (fig.
28). I 3. fag er de nederste ca. 1,5 m kvartstensbrede med afrundede hjørner, og ovenfor har de en
halvstensbred, pærestavslignende profilering med
afrundede skuldre (fig. 47 og 164). 4. fags ribber
er kvartstensbrede og retkantede, mens 5. fags ribber er sammensat af både kvart- og halvsten samt
de pærestavslignende formsten som i 3. fag (fig.
29 og 164). De sammensatte ribber i det vestligste
fag tyder på, at de tilbageværende ribbesten blev
benyttet her, og hvælvene er sandsynligvis opsat
fra øst mod vest. De fem hvælvs ribber mødes alle
i cirkulære eller ovale topskiver (jf. fig. 29). Hvor
det østligste hvælvs kapper er flade, er de fire øvrige puklede (jf. fig. 36c); de er alle halvstenstykke
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Fig. 29. Skibets vestligste hvælv (s. 2234). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Westernmost vault of the nave.

og har et fremspringende skifte langs skjold- og
gjordbuerne. Hvælvene er pudset på oversiden, og
hvælvlommerne er opfyldt i nyere tid.
På oversiden af skjoldbuen op mod bagmuren
af det romanske (†)kors østgavl er der muret en
trappe mod syd med seks trin af røde teglsten i
munkestensformat lagt på siden (fig. 27).82
Våbenhus. Våbenhuset er en senmiddelalderlig
bygning, som i nyere tid er blevet kraftigt ombygget flere gange (s. 2244-45). Kun murene på
nær gavltrekanten er oprindelige; bagmurene er
skalmuret 1991. Den rektangulære tilbygning er
placeret forskudt for den romanske syddør (jf.
fig. 31).83 Fremspringende kampesten bærer murene af røde teglsten i munkestensformat lagt i
munkeskifte afsluttet af nyere falsede gesimser. I
gavlen har en dør formentlig fra 1865 (s. 2241)
erstattet den oprindelige †dør, som 1807 var ‘vel
liden’,34 og et vindue mod vest har formentlig
udslettet et senmiddelalderligt †vindue. Den ro-

manske syddør giver adgang til skibet fra våbenhuset, og rummet er dækket af et nyt, fladt træloft sandsynligvis fra 1991 (s. 2245); tilbygningen
havde formentlig også oprindeligt et fladt †træloft.84 En ny gavltrekant har sandsynligvis 1865
erstattet den oprindelige †taggavl, som kan have
haft †kamtakker (jf. fig. 159).85
Eftermiddelalderlige tilføjelser. Tårnet blev forhøjet, og det og vestforlængelsen fik svungne gavle
inden 1589. En søndre og en nordre korsarm er blevet tilføjet i årene o. 1600. Korsarmene er ikke
nævnt 1589 i Jacob Madsens beskrivelse af kirken, men den søndre var opført 1616, da Jakob
Ulfeldt indrettede den som gravkapel (s. 2300).86
Korsarmenes arkitektur er så ensartet, at de formentlig er opført samtidig; muligvis har Laurids
Brockenhuus eller måske svigersønnen Jakob Ulfeldt stået for deres opførelse.87 Under koret er en
tilmuret (†)gravkrypt (nr. 1) formentlig fra anden
halvdel af 1500-tallet, og ligeledes er der, anta-
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gelig ved opførelsen af søndre korsarm, blevet
indrettet en (†)gravkrypt (nr. 2) under denne. En
†herskabsopgang blev formentlig o. 1750 opført
på østsiden af nordre korsarm; den blev i anden
halvdel af 1800-tallet erstattet af en †herskabstrappe. På vestsiden af nordre korsarm op mod skibet
har et †fyrrum og en (†)fyrkælder afløst hinanden.
Svungne †gavle på tårnet og vestforlængelsen. Inden 1589 fik tårnet og vestforlængelsen svungne
†gavltrekanter (jf. fig. 159).88 Hvornår disse †gavle
er nedtaget, er uvist, men allerede inden tårnet
blev kraftigt ombygget 1889 (s. 2244), havde alle
gavle kamtakker.89

Søndre korsarm er opført i årene o. 1600 (jf. ovf.).
Den er omtrent kvadratisk med en let orientering mod øst.90 Murene er rejst på en sokkel af
to skifter granitkvadre, både nye, store kvadre og
genanvendte fra den romanske kirke (fig. 32). På
østsiden er flere krumme apsiskvadre, både sokkelsten med rundstav (fig. 16) og uprofilerede.91
De tynde mure, som er ca. 0,9 m tykke mod det
romanske skibs ca. 1,4 m, er af røde teglsten i
munkestensformat lagt i krydsskifte. På østre
langmur er yderst mod syd en enkelt ‘tand’, som
kan være sidste rest af en tandsnitsfrise langs gesimsen. De nuværende vinduer mod syd og vest

Fig. 30.Våbenhusets gavl (s. 2235 og 2241) set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Gable of porch seen from the south.
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er formentlig fra 1865 (s. 2241), og oprindeligt
har der været et kurvehanksformet vindue mod
øst, som nu er blændet (fig. 33).92 Mod vest kan
der have været et lignende †vindue.93 Mellem
korsarmen og skibet er gennembrudt en rundbuet arkade, hvis konstruktion ikke er synlig pga.
cementpudsen. Den understøtter en del af den
sydlige skjoldbue i det romanske (†)kor. Korsarmen er overdækket af et firdelt stjernehvælv uden
diagonalribber (fig. 34). I hvert hjørne er der piller med kapitæler med en kvartstav under en
ret kant; pillerne mod nord er falsede. Omkring
hvælvpillen i korsarmens nordvesthjørne er der
på et ukendt tidspunkt muret en kraftig pille med
profileret afslutning.94 De nederste ca. 2,5 m af
de halvstensbrede ribber er retkantede, og resten
er tilspidsede (fig. 164); de mødes i en kvadratisk toprude (jf. fig. 34). De flade, helstenstykke
hvælvkapper hviler på vederlag i murene og arkaden. Kappernes konstruktion er ikke synlig, da
de er pudset på oversiden som de øvrige hvælv.
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Blændingsgavlen er i røde teglsten i munkestensformat lagt i krydsskifte. I facaden er flere af
pillerne mellem blændingerne omsat i normalsten. Gavltrekanten har syv brede højblændinger med vandrette, falsede stik (fig. 32); fire er
aftrappede. Den afsluttes af 11 nyere kamtakker
(s. 2240); de oprindelige †kamme har formentlig
været bredere end de nuværende.
Nordre korsarm blev sandsynligvis opført på
samme tidspunkt som søndre korsarm, da den er
bygget i samme materialer og teknik som denne
(jf. s. 2235). Den har ligeledes let orientering
mod øst (jf. ovf.). I nordgavlen er indmuret en
romansk billedkvader i den øverste kvaderstensrække (s. 2221), og der er indmuret flere krumme apsiskvadre i sokkelrækken.95 Oprindeligt
har korsarmen ikke haft døre mod kirkegården,
men mod øst blev der formentlig o. 1750 lavet
en †herskabsopgang (s. 2239), som blev ændret
o. 1865 og helt fjernet 2011 til fordel for en dør
i jordniveau (s. 2246). Mod øst er bevaret et kur-

Fig. 31.Våbenhusets indre set mod nord (s. 2235). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of porch looking north.
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Fig. 32. Søndres korsarms gavl ( s. 2237) og tårnets gavltrekant fra 1889 (s. 2244) set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Gable of south transept and tower pediment from 1889 seen from the south.
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vehanksformet stik og nordre vange af et oprindeligt vindue (jf. fig. 165), som blev ødelagt ved
indsættelsen af døren til †herskabsopgangen (jf.
ovf.). Mod nord og vest er nyere vinduer fra 1865
(s. 2241), og de kan have udslettet ældre †vinduer. En rundbuet arkade, som svarer til søndre
korsarms (s. 2236), forbinder korsarmen med skibet (jf. fig. 35). Korsarmen er overhvælvet med
et krydshvælv; mod nord hviler det på to falsede
piller med en fremspringende rundstav øverst,
mens der ikke er egentlige piller mod syd.96 Ribberne er helstensbrede, og de nederste ca. 1,5 m
er retkantede, mens de resterende er tilspidsede
(fig. 164). Kapperne hviler på vederlag i murene
og arkaden, og de er halvstenstykke og puklede.97
Gavltrekanten er magen til søndre korsarms (jf.
ovf.) og ligeledes ombygget i facaden (jf. fig. 9 og
s. 2240).
1) En utilgængelig (†)gravkrypt under det senmiddelalderlige kor er antagelig opført i anden
halvdel af 1500-tallet som gravsted for Frands
Brockenhuus og Anne Tinhuus (jf. s. 2321).98
Den overhvælvede, rektangulære krypt er bygget
af røde teglsten i munkestensformat, og mod vest
midt for korbuen var en nedgang, som er tilmuret i røde normalsten.99 Mod øst er to luftkanaler
til kirkegården. Krypten blev antagelig tilmuret
i første halvdel af 1800-tallet. Ved omlægningen
af korets gulv 1972 (s. 2247) blev gravkrypten
undersøgt.100
2) En (†)gravkrypt under søndre korsarm er formentlig indrettet o. 1600 antagelig samtidig med
opførelsen af korsarmen. 1616 flyttede Jakob
Ulfeldt sin families gravminder til krypten og
indrettede korsarmen til kapel (s. 2300).101 1755
omtales krypten som ‘åben og lys’.27 Krypten,
der i dag er svært tilgængelig, har vinklet plan og
er overdækket med et nord-syd-orienteret tøndehvælv (fig. 146 og 152). Den er muret i røde
teglsten og har murstensgulv.65 Den oprindelige
nedgang var midt for arkaden (jf. fig. 169 og 175),
og under en lem i gulvet ledte en muret trappe
med trætrin ned til en dør med trækarme ind i
krypten.102 I den sydlige og vestlige mur er en
mindre, rektangulær luftkanal med tremmeluge
for (jf. fig. 32).103 Nedgangen ønskedes 1807 flyttet til en ydre nedgang fra kirkegården,34 som
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blev placeret mod øst, hvor flere kvadersten blev
fjernet, og en fladbuet, lavtsiddende åbning blev
muret.104 1862 nævnes tre åbninger med ståltrådsgitre, så nedgangen mod øst kan have været
i brug.65 I det sydvestlige hjørne af krypten var
et antagelig muret †benhus (s. 2301).105 Kryptens
nedgang fra kirken blev formentlig 1865 lukket
med et fladt tøndehvælv i normalsten;106 hvornår
adgangen fra kirkegården er tilmuret, vides ikke.
†Herskabsopgang. På nordre korsarms østside
blev der formentlig o. 1750 opført en †opgang
til et †herskabspulpitur (s. 2286). Opgangens
konstruktion er ukendt, men på J. G. Burman
Beckers tegning, muligvis fra o. 1850 (fig. 160), er
opgangen vist som en tilbygning med dør mod

Fig. 33. Kurvehanksformet †vindue i søndre korsarms østmur (s. 2237). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Basket-handle †window arch in the east wall of the south
transept.
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Fig. 34. Stjernehvælv i søndre korsarm (s. 2237). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Star vault in south transept.

øst og halvtag. Korsarmens østvindue blev delvist
ødelagt ved indsættelsen af opgangens †overdør.
Da †herskabsopgangen blev nedrevet antagelig
1865, blev facaden skalmuret i gule normalsten,
munkesten og cement både nord og syd for den
nye †herskabstrappe (jf. ndf.).107
†Herskabstrappe. En udvendig †kvaderstenstrappe (jf. fig. 12a) med jerngelænder har antagelig 1865, da det nuværende herskabspulpitur
(s. 2285) blev sat op, erstattet †herskabsopgangen
(jf. ovf.). Trappen blev ombygget 1981 og fjernet
2011 (s. 2246).108 En retkantet dør sat i gule normalsten med en indvendig plankeoverligger (jf.
fig. 165) gav adgang til herskabspulpituret; døren
er tilmuret 2011.
†Fyrrum. Ved skibets nordside i hjørnet ved
nordre korsarm stod et rektangulært †fyrrum,
formentlig opført o. 1900 (s. 2250). Det havde
tre åbninger mod vest, hvoraf den ene formentlig
var en dør.109 Tilbygningen kan have stået indtil
1959, hvor en ny †fyrkælder blev gravet (jf. ndf.).

(†)Fyrkælder. 1960 blev en rektangulær, ca. 4 m
dyb fyrkælder med betonvægge udgravet i hjørnet mellem skibet og nordre korsarm.110 Udgravningen skete med ‘stor bekostning og fare for
sammenstyrtning’.111
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
1559 var kirken meget forfalden, og der var ingen midler til vedligeholdelse.112
1656 var både bygningen og inventaret i meget
dårlig stand; dens ringe tilstand blev beskrevet af
rigsråd Otte Krag til Egeskov efter tilsyn ved fire
domsmænd.9 Hvorvidt alle manglerne blev udbedret er tvivlsomt. Begge gavle på tårnet skulle
nedtages, dets sydfacade var forfalden, og østfacaden var revnet ‘fra øverst til nederst’. Klokkestokværkets bjælkelag og gulv var ‘gammelt og
ganske forrådnet’. Både søndre og nordre korsarms gavltrekant skulle nedtages til taget, og det
er muligvis på dette tidspunkt, at kamtakkerne er
ommuret; deres vinduer var også forfaldne. Våbenhusets mure og gavl var i dårlig stand, mens
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Fig. 35. Nordre korsarms indre (s. 2239) og herskabspulpitur fra 1865 (s. 2285) set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of north transept, and family gallery from 1865, looking north.

vestforlængelsens gavl var revnet fra langmurene. I kirkens indre var muren ved prædikestolen
brøstfældig, en hvælvbue var revnet, og gulvet i
skibet var sunket (s. 2247). Kirkens blytag var i
dårlig forfatning (s. 2250).
1662, efter Karl Gustav-krigene, var kirkens
vinduer ødelagt.113 Efter Otte Krags død 1666
anvendte sønnen, gehejmeråd Niels Krag, angiveligt store summer på at reparere kirken og
gravminderne (s. 2214).114
1755 og 1768 var kirken i god og smuk stand
og forsvarligt vedligeholdt, skønt den var ‘ældgammel’.113
1807 trængte kirkens ydre til en renovering, og
det blev repareret samme år.115 Indtil 1809 stod
der en †kalkbænk i våbenhuset.49
Istandsættelse 1815-18. En hovedistandsættelse
blev 1815-18 forestået af Preben Bille-Brahe til
Egeskov.116 Kirken fik nye vinduer i stedet for de
gamle, små vinduer (s. 2248).

1847 omtales kirken som stor, smuk og lys,27
men 1859 var nordre korsarm ubenyttet, da kirken var for stor til menigheden.117 Før 1862 fik
kirken takkede gavle overalt.65
Restaurering 1865. Ved arkitekt F. Uldalls besøg
i kirken 1864 trængte den til istandsættelse,118 og
året efter blev bygningen omfattende istandsat, og
hovedparten af inventaret blev fornyet (s. 2256)
ved Frederik Siegfried Bille-Brahe.119 Bygningens istandsættelse omfattede 12 nye vinduer,120
som sandsynligvis er de nuværende slanke, fladbuede vinduer med smigede vanger i bagmuren;
der blev indsat henholdsvis to i det nye kor, seks
i det forlængede skib, to i nordre korsarm og to i
søndre korsarm.121 Ved indsættelsen af vinduet på
korets sydside blev †præstedøren med †vinduet
i højt spejl tilmuret. Alle gesimser blev formentlig på dette tidspunkt ommuret og falsede i røde
og gule normalsten. Kirkens indre murflader
blev cementpudset.122 Hvælvpillernes kragbånd
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Fig. 36a-b. Opmålinger af kirken. 1:300. a. Opstalt af nordfacade. b. Tværsnit gennem skibets
andet fag og påtænkt fyrkælder set mod øst. Målt og tegnet af Frits Bo Jørgensen 1959. I Danmarks Kunstbibliotek. – Scale drawings of the church. a. Elevation of north facade. b. Cross-section through
the second bay of the nave and intended heating cellar looking east.
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Fig. 36c-e. Opmålinger af kirken. 1:300. c. Længdesnit set mod nord. d. Tværsnit gennem skibets første fag og korsarmene set mod øst. e. Opstalt af østfacade. Målt og tegnet af Frits Bo Jørgensen 1959. I Danmarks Kunstbibliotek. –
Scale drawings of the church. c. Longitudinal section looking east. d. Cross-section through the first bay of the nave and the transepts.
looking east. e. Elevation of east facade.
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Fig. 36f. Opmåling af kirken med påtænkt (†)fyrkælder. 1:300. Plan. Målt og tegnet af Frits Bo Jørgensen 1959. I
Danmarks Kunstbibliotek. – Scale drawing of the church with intended heating cellar. Plan.

blev dekoreret med trekantede udsmykninger i
cement. Både korbuen og den romanske syddør
blev formentlig udvidet ved denne istandsættelse.123 En rundbuet åbning sat i gule normalsten
fra tårnets mellemstokværk til skibets loft kan
være brudt på dette tidspunkt.
Vestforlængelsens øverste ca. 2,5 m af gavlfacaden og gavltrekanten blev formentlig nedtaget
og ommuret ved denne restaurering.124 Den er
muret af røde teglsten i munkestensformat lagt i
krydsskifte.125 Vinduet i gavlen er i forbandt med
gavltrekantens murværk (jf. ovf.). Gavltrekanten
er etagedelt med flere typer blændinger (fig. 8).
Nederst er en række små, kvadratiske blændinger i gesimshøjde, hvorover er to ruderformede
blændinger og ni højblændinger, hvoraf syv har
fladbuet stik og to spidsbuet stik. De spidsbuede
blændinger rækker op mellem de fem cirkelblændinger i næste række. Øverst er endnu tre

spidsbuede højblændinger. Imellem rækkerne af
blændinger er savskifter. Gavlen afsluttes af 11
brynede kamtakker belagt med røde vingetegl.
Våbenhuset fik sandsynligvis ved denne istandsættelse en ny dør og ommuret sin gavltrekant
i gule normalsten i krydsskifte. Den spidsbuede
dør med profilerede cementvanger og helstensstik af vekslende løbere og bindere har over dørfløjene (s. 2285) et basrelief efter Thorvaldsen (jf.
fig. 30). Relieffet, i cement, ca. 72×55 cm, viser
Kristi dåb, som også findes på Thorvaldsens døbefont fra 1808, opstillet 1817 i Brahetrolleborg
Kirke (Sallinge Hrd.).126 Våbenhuset fik samtidig
en korsblænding under 11 brynede kamtakker.
1886 skulle loftet ved klokkerne ‘udvides’.127
1889 blev tårnet kraftigt repareret ved arkitekt
August Klein,128 da taggavlene var blæst ned;
ligeledes blev taget på en af korsarmene repareret.129 Tårnets reparation bestod af nye mure
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Fig. 38. Forslag til ny gavltrekant på vestforlængelsen
(s. 2244). 1:300. Usigneret tegning i NM. – Proposal
for new pediment in the north wall of the western extension.

mod syd og vest samt det nordvestlige hjørne af
røde teglsten i normalformat lagt i krydsskifte;
det senmiddelalderlige kors sydøstre hjørne blev
samtidig omsat. I klokkestokværket blev indsat
glamhuller, henholdsvis tre i to rækker mod syd
og to mod vest; de er magen til de senmiddelalderlige (s. 2227 og 2231). Gavltrekanterne mod
syd og nord blev genopbygget i nygotisk stil, og
de er ens med syv rundbuede højblændinger under syv brede, brynede kamtakker (jf. fig. 23 og
32); den yderste, laveste blænding mod både øst
og vest er dobbelt rundbuet med falset hængestav. Tårnets mure og gavltrekanter er desuden
stabiliseret med jernankre.
1909 var kirken velholdt.7 Ved overgangen til
selveje 1958 var kirken vel vedligeholdt både

ud- og indvendig;30 1968 trængte kammene på
søndre korsarm til reparation.30
Våbenhuset blev istandsat 1991.130 Udvendig blev trappen til hovedindgangen omsat, og
indvendig blev bagmurene og vinduets vanger

Fig. 37. Grundplan. Ca. 1:300. Rød: Den oprindelige kirke. a. Skib. b. Kor. Blå: Senere tilbygning af kor. Grøn:
Ulfeldts kapel og våbenhus. Sort: Yngre udvidelser. Tegnet af S.V. Wiberg o. 1850. I RAO. – Ground plan. Red: The
original church. a. Nave. b. Chancel. Blue: Later extension of chancel. Green: Ulfeldt Chapel and porch. Black: Later extensions.
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Fig. 39. Forskellige tømmermærker på skibets tagværk (s. 2248). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Various carpenters’ marks on the roofing of the nave.

skalmuret med teglsten i normalformat lagt i løberskifte. På hver side af indgangsdøren blev der
muret et opbevaringsrum, og gulvet blev afgravet
og omlagt (s. 2247).
2007 blev gavlen på søndre og nordre korsarm
stabilisereret ved jernankre og bjælker fæstnet til
tagkonstruktionen.131

Istandsættelse 2010-11. Kirken blev 2010-11
omfattende istandsat indvendig ved C&W Arkitekter, Svendborg.132 Vægge og hvælv blev repareret og renset og en del af cementpudsen fjernet,
hvorved fremkom senmiddelalderlige kalkmalerier
(s. 2251). I nordre korsarms østmur blev der etableret en trinløs indgang, efter at den ældre †her-
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Fig. 40. Skibets tagværk set mod vest (s. 2248). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Roofing of nave, looking west.

skabstrappe var blevet brudt ned og overdøren
tilmuret med teglsten i munkestensformat i løberskifte. En ny retkantet dør blev brudt gennem
korsarmens oprindelige murværk.133 Vinduerne
blev repareret, og gulvene blev om- og nylagt (jf.
ndf.). Derudover fik kirken nyt varmeanlæg (s.
2250), og vestforlængelsens gavl blev stabiliseret
ved ankerbjælker på loftet.
Gulve. I det senmiddelalderlige kor er et gulv af
gule, kvadratiske teglfliser fra 1920, omlagt 1972,
og i skibet og nordre korsarm er også gulve fra
1920, omlagt 2010-11, af kvadratiske, gule og grå
teglfliser lagt i skakternsmønster.134 I nordre korsarm ligger desuden fyrretræsgulve fra 2010-11
mod øst og vest. Trægulvene markerer den tidligere placering af stolestader (s. 2283), og under stolestaderne i skibet er samme gulvtype.135
Søndre korsarm har et ældre gulv svarende til
skibets skakternede flisegulv. I vestforlængelsen
er 2010-11 lagt et gulv af gule normalsten på
kanten. I våbenhuset er gulvet lagt 1991; langs
væggene er nye, gule normalsten lagt på kanten,

mens gule og grå genbrugte fliser fra 1920 dækker resten af gulvfladen.
†Gulve. 1662 var der »rare og ypperlig steenlagde Gullf« i koret.113 1803 havde kirken ‘stenfliser’ overalt,49 mens våbenhuset 1809 skulle have
nyt gulv, efter en †kalkbænk var blevet fjernet (s.
2241).49 1834-35 skulle gulvene under stolestaderne lægges om.29 1862 havde koret flisegulv (jf.
fig. 56), og skibets midtergang var af bornholmsk
skifer; under stolene lå både fliser og mursten.
Nordre korsarm havde gulv af både mursten og
fliser, og i våbenhuset lå mursten.65 1881 havde
søndre korsarm skifergulv.136 Kirken fik nye gulve 1920,137 hvor korets blev belagt med fliser og
brædder, og den øvrige kirke fik gulve lagt som de
nuværende (jf. ovf.). 1972 fik våbenhuset nyt gulv
af gule teglstensfliser, da en del af de ældre blev
brugt i korets omlagte gulv.137 1991 blev våbenhusets gulv fjernet, og der blev fortaget en arkæologisk undersøgelse.138 Her fremkom flere gulvlag,
bl.a. et ældre gulv af uglaserede, kvadratiske, røde
teglstensfliser lagt diagonalt. Derudover var der et
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Fig. 41. Det senmiddelalderlige kors østre bagmur med udspækning af tegl i mørtelen
(s. 2225). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Eastern back wall of the Late Medieval chancel
with pointing of bricks in the mortar.

gulv af kvadratiske fliser i to farver stemplet »H.
H. Dithmer Rennberg« fra Rendbjerg Teglværk i
Sønderjylland;139 lignende fliser findes i kirkerne
i Mesinge (DK Odense 4604) og Stubberup (DK
Odense 4744). Ved istandsættelsen 2010-11 blev
en kampestensrække afdækket langs skibets midtergang mod nord.140
Vinduer. Kirken har ti høje, fladbuede vinduer
med fire sprossede rammer, og to lavere, fladbuede vinduer hver med to sprossede rammer i
søndre korsarm. Vinduernes form er fra 1865 (s.
2241), men rammerne er istandsat og delvist fornyet 1980, da de var i dårlig stand.141
†Vinduer. I skibets andet fags sydmur er et større, tilmuret vindue, som er delvist erstattet af et
vindue fra 1865. Det er bredt og fladbuet, som
de senmiddelalderlige vinduer i vestforlængelsen (s. 2226), og muligvis er det indsat på samme
tidspunkt. I skibets nordmur mellem det nuværende andet og tredje fag er muligvis bevaret to
vinduesåbninger under pudsen. Det ene er formentlig et romansk vindue (s. 2223), mens det
andet er udateret.
1662 blev der indsat nye vinduesruder, da de
gamle var blevet ødelagt i Karl Gustav-krigene.113
1803 havde kirken ti vinduer, som alle var for-

svarlige og brugbare.142 1806 omtales de dog som
‘smårudede, dunkle og tykke’, og de skulle udskiftes.49 1815-18 fik kirken nye vinduer, men
om det kun var rammerne, der blev udskiftet, eller om vinduesformen blev ændret, er uvist.143
Tagværker. Kirkens tagværker er nyere og primært af fyr, men over den romanske kirke, vestforlængelsen og våbenhuset er også genanvendt
egetømmer med ældre bladninger, taphuller og
tømmermærker (jf. ndf.).Ved opførelsen af korsarmene i årene o. 1600 er det romanske (†)kors
tagværk sandsynligvis blevet helt ombygget.
Tagværket over den romanske kirke og vestforlængelsen har 27 spærfag med to hanebånd i
hvert fag og et krydsbånd i hvert andet fag (fig.
40).144 Fagene står på to murremme på hver
murkrone og støttes af spærsko og -stivere. De
er nummereret fra vest mod øst med romertal i
syd. På både spær, spærsko og -stivere er forskellige ældre tømmermærker i form af streger og
trekantstik (fig. 39).
Våbenhusets tagværk består af seks fag med et
hanebånd bladet på hvert fag. Fagene er nummereret med romertal fra syd mod nord.
Tårnets tagværk har syv spærfag med to hanebånd i hvert fag og krydsbånd i hvert andet fag.
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Fagene står på bindbjælker, som hviler på remme
på murkronen.
Over søndre korsarm er otte spærfag med et
hanebånd i hvert fag og krydsbånd i fire af fagene; det nordligste fag har kun to hanebånd.
Fagene er støttet af spærsko og -stivere. Nordre
korsarm har ni spærfag støttet af spærsko og -sti-
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vere og et hanebånd i hvert fag og krydsbånd på
fem af fagene (jf. fig. 36).
†Tagværker. 1656-57 var både ‘dellerne’ og
‘lægter’ i taget rådne.9 Det er uvist, om en del
af tagværkerne kan være udskiftet på dette tidspunkt. 1933 omtales tårnets tagværk som ‘gotisk,
fyr med elementer af eg’.145

Fig. 42. Tilmuret †præstedør og vindue i højt spejl på tårnets sydside (s. 2227). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Bricked-up †priest’s door and window in high recess on south
side of tower.
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Klokkestolen er en kraftig tømret konstruktion af
fyr, muligvis fra 1889(?). Den består af seks parvis,
let skråstillede stolper på fodremme og stabiliseret
af flere lange og korte krydsbånd samt bjælker.
Klokkerne hænger mellem hvert stolpepar.
Tagbeklædning. Kirken har tegltag af røde vingetegl fra 1975.146
†Tagbeklædning. 1589 var taget beklædt med
bly,8 og 1656-57 var det meget forfaldent.9 Inden 1805 havde en del af kirken fået tegltag, og
der manglede sten over nordre korsarm; tårnet
var stadig dækket af bly. Skaderne var ikke blevet udbedret året efter, hvor taget var i en endnu
værre forfatning. Derudover manglede tårnets
kamme dæksten.34 Blytaget på tårnet var faldefærdigt 1812,49 og al blyet på kirken blev nedtaget og solgt på auktion 1815-16; i stedet for blev
der lagt røde vingetegl.24 1889 blev taget på en
af korsarmene repareret.65 1968 og 1973 trængte
taget kraftigt til fornyelse.30
Opvarmning. Kirken, som fik indlagt fjernvarme
1985,141 er opvarmet af pladeradiatorer fra 201011 langs væggene i koret, begge korsarme og
vestforlængelsen samt under bænkene og i stolestadernes forpaneler (s. 2282).129 I våbenhuset er
en pladeradiator fra 1991.129

†Opvarmning. 1881 blev der opstillet to †kakkelovne henholdsvis i nordsiden af skibet ved herskabspulpituret (s. 2285) og ‘nede i kirken’ ved
en sydlig pille. Deres skorstensrør lå hen over andet hvælvfags nordøstlige ribbe og fjerde hvælvs
sydøstlige ribbe; fra ribbekrydset var de ført op
til tagrygningen.128 Både 1886, 1909 og 1921 fik
kirken nyt †varmeapparat; formentlig er et †fyrrum
mod nord fra et af disse tidspunkter (s. 2240).147
1938 fik kirken en †kalorifer, som stod i nordsiden
af skibets andet fag;148 den blev fjernet 1961 efter
indkøb af et nyt †oliefyr og udgravning af (†)fyrkælderen på skibets nordside (s. 2240).110 1993
blev skorstenen taget ned.32 I forbindelse med
flere af varmekildernes placering i skibets andet
fag og tilslutning til varmeapparaterne i †fyrrum
og †fyrkælder (s. 2240) er nordmuren ombygget
og tilmuret med teglsten i både munkestens- og
normalformat.
Kirken fik indlagt elektrisk lys 1925.149
Fortov. Langs vestforlængelsens sydmur er cementfliser til afløb mod vest. 1988 skulle der lægges fliser eller en bro ved indgangen til våbenhuset.32 Kirken er hvidkalket med sorttjæret sokkel
på vestforlængelsens langmure; kvaderstenssoklerne er ukalkede.

Fig. 43. Den nordre hvælvpille mellem skibets første og andet fag, hvis placering
er skæv, da den sandsynligvis erstattede den romanske †triumfmur (s. 2224). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – The northern vault pillar between the first and second bay of
the nave, the placing of which is off-centre, since it probably replaced the Romanesque †chancel
arch wall.
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Fig. 44. Indskrift og datering »1484«, Kristusansigt og lilje. Senmiddelalderlige kalkmalerier på den østlige hvælvkappe i skibets fjerde fag (s. 2252). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Inscription and date “1484”, Face of Christ and lily. Late Medieval wall
paintings on the eastern severy of the fourth bay of the nave.

KALKMALERIER
Ved restaureringen 2010-11 fremkom senmiddelalderlige kalkmalerier i samtlige skibets fem
fag.150 Af disse blev udsmykningen i første, tredje
og femte fag dog atter overkalket. Malerierne er
dateret ved indskrift »1484«, og de er formentlig
samtidige med hvælvenes opførelse (jf. s. 2233).
De blev ved afdækningen henført til den såkaldte
Træskomalers værksted, der har udført talrige
udsmykninger, særligt på Fyn.151 Værkstedet er
siden forsøgt opløst i flere undergrupper, hvoriblandt ‘Gudmeværkstedet’, der virkede o. 148090, menes at have udført udsmykning i Kværndrup, Gudme og Hesselager kirker (jf. ndf.).152
†Kalkmalerier i skibets første fag (gentildækket 2011). Alle fire hvælvkapper var udsmykket
med en enkel dekoration bestående af vaser af
skiftende udformning med buketter af blomster,
græs og grene. I sydkappen afsluttedes bukettens
enkelte dele af spiralformer. I øst-, syd- og nordkappen var motivet placeret centralt i kapperne
umiddelbart oven for skjoldbuen; i vestkappen var
dekorationen placeret i kappens top og syntes ikke at indeholde en vase. På topskivens underside
sås et ornament bestående af cirkler, der greb ind

i hinanden, og på dens sider og ud i det øverste af kapperne var en dekoration af form som
et kvadrat inddelt i trekanter, der afsluttedes af
kvastlignende penselstrøg.
Kalkmalerier i skibets andet fag (frilagt 2010)(fig.
28). Hele hvælvkappen er fuldt udmalet; ribber og gjordbuer har sparredekoration. I alle fire
kapper er plantevækster, muligvis aks. Sydkappen
(fig. 45) har øverst et træ med trekantede blade
og derunder en enhjørning. Nederst i kappen er
to fugle, den ene med lang hals, formentlig en
trane. I kappens vestlige svikkel vises en kirkebygning med højt, korsprydet spir og hovedet af en
mand. I vestkappen er et træ, hvis blade er dannet
af prikker, og mod syd flere småfugle i rankeværk.
I nordkappens østside er en enhjørning, malet med
konturstreg.
†Kalkmalerier i skibets tredje fag (gentildækket
2011). I alle fire hvælvkapper var en rankedekoration, der snoede sig om de forskellige motiver.
I øst-, vest- og nordkappen var rankerne dobbelte, i
sydkappen enkelte og afsluttet af blade dannet af
prikker. I østkappens sydsvikkel var et kors i dobbelt cirkelslag. I østkappens nordsvikkel fandtes en
mandlig figur med strithår, skæg, stor næse og
udstående ører. Lige ovenover sås en lille djævel,

2252

SUNDS HERRED

der holdt fast i hvælvribben og spyede ild hen
over mandsfigurens hoved. I flammerne anedes
yderligere to figurer. Sydkappen var udfyldt af
rankeslyng med prikformede blade. Vestkappens
sydsvikkel rummede et lille dyr med løftet forpote, muligvis en løve eller et fabeldyr, og længere oppe var to små fugle med hovederne vendt
mod hinanden. I nordkappens vestsvikkel fandtes et
stjerneornament, bestående af flere stjerner, der
var flettet ind i hinanden. Hvælvribberne havde
sparredekoration.
Kalkmalerier i skibets fjerde fag (frilagt og restaureret 2011). Hvælvet havde kun udsmykning i
østkappen (fig. 44). Umiddelbart oven for gjordbuens toppunkt ses Veronikas svededug med Kristi ansigt, vist frontalt og omkranset af en korsglorie (vera icon).153 Mod syd er en fransk lilje og
mod nord en latinsk indskrift med minuskler:
»memorare154 novissima« (husk det nyeste (dvs.
husk på det sidste, en påmindelse om døden)),80
og derunder et årstal: »1484«.
†Kalkmalerier i skibets femte fag (gentildækket
2011). Alle kapper havde enkel dekoration af
rankeslyng, der syntes at vokse op fra sviklerne i
øst-, syd- og vestkappen eller fra skjoldbuens top
i nordkappen. Nogle slyngninger afsluttedes af
to- eller trefligede blade; i nordkappen var bladene
større og udført med prikker. I østkappen var lige
over gjordbuens toppunkt en passerroset, bygget
op af syv cirkelslag; i hvert cirkelslag dannedes
en seksstjernet roset. En roset af samme type findes i Gudme Kirke (Gudme Hrd.). I sydkappens
midte fandtes et cirkelslag, der muligvis kan have
omkranset et Kristusansigt. I sydkappens østsvikkel
var overkroppen af en kronet mandsfigur (helgen?), der bar en lille kirke i højre hånd. Kirken
var treskibet med et tårn med højt spir. I sydkappens vestsvikkel var et dyr, muligvis en hest, og en
mandsperson med hovedbeklædning, måske en
hjelm eller en bispehue. Han holdt en stav i højre
hånd; stavens top var udformet som et trebladet
kors. I vestkappen fandtes centralt lige over gjordbuen et livshjul.155 Øverst på hjulet stod en figur
med krone, kort dragt, samlet med et bælte, og
tætsiddende bukser, der endte i spidse sko. Figuren holdt noget i den løftede højre hånd, muligvis
en blomst, mens venstre hånd holdt om bæltet.

På højre side af hjulet var en figur med hovedet
nedad på vej ned ad hjulet. Af figuren øjnedes kun
det øverste af en krone samt højre hånd. Under
hjulet lå en figur med hovedet mod syd, muligvis
med krone, klædt i ankellang dragt og spidse sko.
På venstre side af hjulet var en figur med løftede
arme på vej op, klædt i knælang dragt og med
krone. Sydligt i kappen fandtes en passerroset, svarende til rosetten i østkappen. Nordligt i kappen
sås en stor, stående kvindefigur med et hjul i højre
hånd, klædt i en fodlang kjole med bælte i livet
og tungebort forneden. Figurens hoved var forsvundet, men der anedes et cirkelslag, måske spor
efter en glorie (en helgen, Skt. Katharina?). Over
figurens venstre skulder var en lille figur med armen strakt ud mod den store, og derover var en
bueformet, aflang form i konturstreger. I nordkappens vestsvikkel vistes en mand med krone, klædt
i fodlang dragt og med venstre hånd i siden og
en uidentificeret genstand i højre. På topskivens
underside var en seksbladet roset, dannet af cirkelslag. Ribberne havde sparredekoration.
Teknik og farver. Udsmykningen er tofarvet i
teglstensrødt og trækulssort. Skitser til dekorationerne er i mange tilfælde indridset i den våde
kalkbund, før farven blev lagt på, og udsmykningen må anses for samtidig med hvælvenes opførelse. I andet fag ses ingen indridsninger.
Værksted, stil, datering. Malerierne blev ved afdækningen henført til Træskomalerens kreds, der
har udsmykket mange, især fynske kirker.156 Betegnelsen dækker ikke over et egentligt værksted,
men er snarere en fællesbetegnelse for såkaldte
murermesterbemalinger på Fyn og de omliggende øer. Malestilen er hurtig og enkel, men dog
med brug af indridsede skitser. Fra denne gruppe
er for nylig udskilt ‘Gudmeværkstedet’, der ud
over Kværndrup menes at have udført udsmykninger i Gudme (heraf navnet) og Hesselager kirker (Gudme Hrd.).152 Malerierne i Kværndrup
har endvidere for første gang påvist, at de enkle,
dekorative udsmykninger også kunne have et liturgisk indhold (jf. ndf.). Årstallet på østkappen i
fjerde fag, 1484, må opfattes som en datering af
arbejdet.
Udsmykningens struktur indordner sig under
de traditionelle rammer for liturgiens og kir-
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Fig. 45. Senmiddelalderlige kalkmalerier på den sydlige hvælvkappe i skibets andet fag (s. 2251). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Late Medieval wall paintings in the southern severy of the second bay of the nave.

kerummets symbolik, om end der ikke synes
at være tale om et egentligt, samlet program i
hele udsmykningen.157 Dog ses antydninger af
betydningsakser, i øst-vest mellem det helligste
og den verdslige verden, hvor de blomsterfyldte
vaser i øst kan ses som henvisninger til Kristus
og det hellige, mens livshjulet i vest viste hele
det jordiske liv i et enkelt motiv. I nord-syd er
en modstilling af negative og positive motiver, i
nordsiden helvedesassociationer med djævlefigurer og slikkende flammer stillet over for sydsidens
mere positive motiver. Til gengæld må motivet
på fjerde fags østkappe – Kristi ansigt flankeret
af en formanende indskrift og en lilje (fig. 44)
– forstås som et selvstændigt andagtsbillede, der
har sammenhæng med liturgien omkring askeonsdag, som indledte de 40 dages fastetid inden
påske. Indskriften,‘husk på det sidste’ (»memorare
novissima«), parafraserer Siraks Bog 7,36 (‘tænk

på livets afslutning i alt, hvad du foretager dig,
så vil du aldrig nogensinde synde’), der udgjorde
tekstgrundlaget for askeonsdags liturgi.Ved siden
af indskriften ser Kristus direkte på menigheden.
Ansigtet er malet som et vera icon (det sande billede), dvs. det aftryk af Kristi ansigt, der var bevaret
på det klæde, som kvinden Veronika lagde over
Kristi ansigt til lindring på vejen mod Golgata
(Veronikas svededug). Teksten bliver derved en
direkte formaning til menigheden, der askeonsdag var samlet knælende i vestenden af kirken,
mens liljen mod syd er et billede på Kristi nåde,
og kompositionen afspejler dermed væsentlige
forhold i senmiddelalderens liturgi.158
Kalkmalerierne blev overkalket i renæssancen
eller muligvis allerede i slutningen af middelalderen med et tykt, gult kalklag, hvorover der forud
for afdækningen 2010 lå 4-6 tynde, grålige eller
hvide kalklag.159
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Fig. 46. Indre set mod øst o. 1930. I NM. – Interior looking east, c. 1930.

INVENTAR
Oversigt. Inventaret omfatter enkelte stykker fra middelalderen, der dog først er kommet til kirken i årene
omkring overgangen til selveje 1958; begge dele som
gaver fra den sidste kirkeejer Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Det drejer sig om den romanske døbefont,
der tidligere stod i parken ved Egeskov, og den senmiddelalderlige altertavle, et muligvis sydtysk arbejde
fra o. 1500, der var erhvervet af Egeskovs ejer o. 1900
og ophængt på slottet. Nævnes må også en Kristusfigur
fra et *(†)alterkrucifiks fra o. 1400, der nu er i Svendborg Museum.
Den største klokke (nr. 1) er støbt 1589 af Matthias
Benninck i Lübeck til Frørup Kirke, men blev siden,
uvist hvornår, flyttet til Kværndrup. En vinflaske af
sølv, udført 1590 formentlig som jagtflaske til Laurids
Brockenhuus, er skænket til kirken 1620 af hans enke,
Karen Skram. At dømme efter udsmykningen med
våbenskjolde og initialer har ægteparret desuden foræret alterstagerne fra 1598, prædikestolen fra 1599 og
altersættet fra 1602; sidstnævnte er tilskrevet guldsmed
Augustinus Møller, Odense. Oblatæsken er skænket af
deres datter, Rigborg Brockenhuus, i 1615.
Dåbsfadet fra slutningen af 1600-tallet er fremstillet i Augsburg; Sofie Justdatter Juel, enke efter etatsråd
Niels Krag, forærede det til kirken i 1775. En lyse-

krone (nr. 1) og en lysearm er bekostet af Elisabeth
Bertelsdatter Brun 1696 til minde om hendes afdøde
ægtemand, forpagter på Egeskov, Jens Madsen Warde.
Yderligere en lysekrone med årstallet 1748 (nr. 2) er
skænket af Camille Jessie Bille-Brahe 1925. Endvidere
findes i Svendborg Museum en *lysestage fra 16001700-tallet, der muligvis oprindeligt stod i kirken
sammen med en tilsvarende †stage. Fra anden halvdel
af 1700-tallet stammer desuden en præsterækketavle,
opsat 1763 af sognepræst Hans Arentsen Steenstrup,
idet den samtidig tjener som epitafium for ham og
hans hustru. Dertil kommer en dåbsengel fra o. 1775
og et sygesæt fra 1791, udført af guldsmed Rasmus
Rasmussen Møller, Odense, og formentlig skænket af
Caroline Agnese von Raben, enke efter Henrik BilleBrahe. Også en klingpung og en kirkestævnetavle må
dateres til denne periode. En lille tavle med et skriftsted var oprindeligt fastgjort på et †kirkegårdsmonument fra o. 1798.
Den mindste klokke (nr. 2) er støbt 1842 af I. C. &
H. Gamst, København. Et ældre tårnur er udført af
urmager Lars Jørgensen, Horne, formentlig o. 1850, og
to små pengebøsser stammer fra samme tid. En brudeskammel er fra o. 1860. Om den omfattende restaurering 1865 vidner alterskranken, stolestaderne og nogle
løse stole og bænke, dørfløjene i hovedindgangen samt
mellem våbenhuset og kirken, herskabspulpituret og
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Fig. 47. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior looking east.
nogle salmenummertavler, der nu opbevares på loftet.
Endvidere en altertavle med maleri af Johannes Jensen
og en døbefont, der er hensat i kapellet på kirkegården.

Præstestolen er fra o. 1887, den ene dåbskande, fra
Den Kongelige Porcelænsfabrik, er formentlig anskaffet o. 1895, den anden o. 1923. 12 stole er fra o. 1900,
ligesom to kandelabre. En lysekrone (nr. 3), udført i
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kunstsmed Knud Eibyes værksted o. 1925-50, er skænket 1963 af gårdejer Jørgen Jørgensen, Dyrebjerggård.
En anden lysekrone (nr. 4), ligeledes en barokkopi, er
ophængt samtidig, ligesom kirkeskibet »Georg Stage«,
udført af skibstømrer Thorvald Knudsen, Svendborg,
og doneret af redningsbestyrer Gunnar Aaskov Petersen
til minde om hans forældre. Fra 1900-tallet stammer
desuden et sygesæt af tin, en syvstage og et alterbordskrucifiks, et krucifiks over døbefonten, to messehagler og vinskummeskeen, der bærer guldsmed Andreas
Exners stempel. Alterbordet er fra 1972. Orglet er
bygget 2011 af P. G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri.
Fra nyeste tid stammer desuden salmenummertavlerne,
lysekronerne i korsarmene, en lysglobus og tårnuret;
endvidere et stort bord og de løse stole i nordre korsarm.
Farvesætning. Altertavlen, der er farvesat 1972, har
stærke farver og rig forgyldning; prædikestolens kurv
står i afrenset træ med røde og gyldne profiler, mens
underbaldakinen har oprindelige, polykrome malerier. Stolestaderne er 2010-11 malet mørkviolette
med gyldne hynder, herskabspulpituret står lysegråt
med våbenskjolde i heraldiske farver, og orgelfacaden
er grågrøn. Ældre stafferinger. Den senmiddelalderlige
†altertavle havde rig forgyldning; prædikestolen fra
1599 stod oprindeligt med partiel, polykrom staffering.
I slutningen af 1700-tallet anvendtes hvid farve (dåbsengel, †altertavle nr. 2, †stolestader); 1803 nævnes, at
kirken ‘nylig (var) prydet med maling’.160 Ved restaureringen 1865 blev inventaret egetræsmalet. 1955 og
1961 blev inventaret malet i grå nuancer med detaljer
i rødt, hvidt og gyldent.110
Kilder. Den ældste beskrivelse af kirken og dens
inventar er biskop Jacob Madsens noter fra hans besøg
i marts 1589.161 Sognepræst Mads Knudsen Lægaards
(1657-91) optegnelser fra 1660’erne rummer enkelte
oplysninger om inventaret,162 men langt mere omfattende er beskrivelserne ved sognepræst Peder Andersen Claudianus o. 1708 (1692-1715),163 kapellan J.
Jessen 1755 (1715-61)164 og sognepræst Hans Arentsen
Steenstrup 1768 (1761-75).165 I embedsbogen findes
en beskrivelse ved sognepræst Jørgen Alexander Lassen
1847 (1825-50),27 og hertil føjer sig yderligere en
beretning, formentlig samlet af samme i 1840’erne.166
Endelig indledes synsprotokollen 1862 som vanligt
med en statusberetning om bygning og inventar ved
sognepræst Ludvig Feilberg (1850-64).65
Indretning og istandsættelser.Ved Jacob Madsens besøg
i 1589 havde kirken endnu sin rigt forgyldte, senmiddelalderlige fløjaltertavle. Koret var afskærmet fra
skibet ved et korgitter med tremmer, og i eller nær ved
koret fandtes både skrifte- og degnestol. En prædikestol var opsat i skibets sydside, den romanske døbefont
stod i vestenden, og i tårnet hang to klokker.161 En
senmiddelalderlig, jernbeslået dørfløj var indsat i en af
dørene (s. 2221).

1599 blev prædikestolen fornyet, sandsynligvis ved
en donation fra Laurids Brockenhuus og Karen Skram,
og i årene o. 1600 skænkede ægteparret yderligere en
række gaver i form af altersølv og alterstager. Antagelig 1662 indrettede Otte Krag og Anna Rosenkrantz
to herskabsstole forrest i stolestaderne. Sandsynligvis i
perioden o. 1650-1750 opsattes et pulpitur ved vestvæggen og o. 1750 desuden et herskabspulpitur tværs
over åbningen til nordre korsarm, formentlig på initiativ af Sofie Justdatter Juel, enke efter etatsråd Niels
Krag.167 På denne tid ejede kirken også et tårnur. Desuden var de to tårnklokker, som fandtes 1589, blevet
erstattet af to andre, der oprindeligt var udført til henholdsvis Øster Skerninge og Frørup kirker i slutningen
af 1500-tallet. Hvornår og hvordan udskiftningen skete,
er uvist. O. 1775 blev den romanske døbefont erstattet
af en dåbsengel, der blev opstillet i søndre korsarm,
indhegnet af et dåbsgitter, og 1799 blev den senmiddelalderlige altertavle erstattet af en ny med allegoriske
figurer i nyklassicistisk stil, skænket af Caroline Agnese
von Raben, enke efter Henrik Bille-Brahe. Det kan
være i forbindelse med denne nyudsmykning af koret,
at korgitteret og de ældste skrifte- og degnestole er
kasseret, men intet er overleveret herom.
En klokke blev omstøbt 1842. 1865 gennemførtes
en ‘meget betydelig istandsættelse og forskønnelse,
hvorved alt inden i kirken er blevet fornyet’.168 Ved
restaureringen nedtog man altertavlen fra 1799, alterskranken og samtlige stole og pulpiturer. I stedet udførtes inventar i nygotisk stil, der stadig præger kirken i
dag. I koret opsattes et nyt alterparti, flankeret af panelvægge, der afskærmede et præsteværelse bag alteret.
Der anskaffedes en ny døbefont, prædikestolen blev
flyttet et fag mod øst og himlen kasseret, der udførtes
nye stolestader og et nyt herskabspulpitur, og ved vestvæggen opsattes et pulpitur, hvor kirkens første orgel,
der sandsynligvis blev anskaffet samtidig, fik plads. Også
dørfløje og salmenummertavler blev nyudført. 1881
blev kirken beskrevet som ‘stor, smuk og lys’.169
I slutningen af 1880’erne blev prædikestolen flyttet
tilbage, og 1893 blev den oprindelige døbefont foræret til Valgmenighedskirken i Kerteminde. 1936 blev
orglet fornyet.
I årene omkring overgangen til selveje blev kirken
tilført to middelalderlige inventarstykker: 1959 blev
den nygotiske døbefont udskiftet med en romansk
font, der havde stået i parken ved Egeskov, og 1962
modtog kirken en senmiddelalderlig fløjaltertavle, som
ti år senere efter en restaurering, der omfattede bemaling med stærke kulører og forgyldning ved maler
Ingolf Røjbæk, erstattede det nygotiske alterparti.
Den seneste restaurering fandt sted i 2010-11, da
kirken var lukket i næsten halvandet år. Ved restaureringen blev stolestaderne i nordre korsarm fjernet
og vestpulpituret nedtaget. Et nyt orgel er anbragt på
gulvet i vestenden.
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Fig. 48. Altertavle nr. 1, o. 1500 (s. 2259). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altarpiece no. 1, c. 1500.

Alterbordet, 1972, tegnet af Lars Mindedal, Ollerup, udført af tømrermester Keld Bøje, Tranderup,170 er et fritstående bord af fyrretræ (redwood), 158×88 cm, 95 cm højt.Ved restaureringen 2010-11 blev det forsynet med en bagside, så
det nu fremstår som en tresidet konstruktion, der
er åben fortil. Samtidig blev det malet gråviolet;
oprindeligt var det gråmalet.
†Alterborde. 1) Middelalderligt, formentlig muret, opsat i det romanske kor og antagelig nedbrudt ved opførelsen af korforlængelsen (s. 2225).
2) Senmiddelalderligt, opsat i korforlængelsen og
formentlig nedtaget ved fornyelsen af altertavlen
1799 eller 1865 (jf. ndf.). 3) Formentlig anskaf-

fede man et nyt alterbord 1799 eller 1865. 1944
nævnes, at dets forside var en glat bræddeflade.129
†Alterklæder. 1-2) Omtalt o. 1708, to ‘forhæng’
med guldtråde og borter af sølv.171 3) Før 1847, af
rødt fløjl med guldgaloner.172 Muligvis dette, der
også omtales 1881.173 4) (Jf. fig. 56), uvis datering,
svarende til nr. 3. 5) 1961, af okkergul guldbrokade.174
†Alterduge. 1) 1664, foræret af Otte Krag og
Anna Rosenkrantz, af broderet linned (jf. †messeskjorte nr. 2, †dåbshåndklæde, †herskabstole).175
2) Antagelig slutningen af 1600-tallet, skænket af
Anne Sophie Ulfeldt (jf. †messehagel nr. 1, †kiste
nr. 28), af linned med kunstfærdige broderier.176
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Fig. 49. Jesu fødsel og Kongernes tilbedelse. Relieffer
i midtfeltet på altertavle nr. 1, o. 1500 (s. 2259). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Nativity and Adoration of the
Magi. Reliefs on middle panel of altarpiece no. 1, c. 1500.

†Kortæppe (jf. fig. 56), 1936/37, broderet af kvinder i sognet. Korsstingsbroderi med juleroser, påske- og pinseliljer på blå bund, efter et tæppe i
Middelfart Kirke.177
Knæleskamler. 1) O. 1860,65 betrukket med rødt
plys. Skamlen opbevares på loftet. 2) Nyere, af
sortmalet træ, polstret med rødbrunt uld.
Altertavler. 1) (Fig. 48-54), o. 1500, skænket til
kirken 1962 af tidligere kirkeejer Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille,7 opsat på alterbordet 1972.
Den trefløjede tavle (triptych) har i midtskabet
figurrige fremstillinger af Jesu fødsel og Kongernes tilbedelse, mens der på hver af sidefløjene står
to gange to helgenfigurer. Over sidstnævnte er
sekundært tilføjet rankeværk i gennembrudt arbejde.178 Tavlen hviler på en glat predella fra 1972
med svungen kontur. Farvesætningen er fastlagt
af maler Ingolf Røjbæk på samme tidspunkt.
Tavlen måler 142×200 cm, heraf måler midtskabet 142×100 cm og de hængslede, nu fikserede
sidefløje 142×50 cm. Karmtræet er overalt 5,5 cm
bredt og har i midtskabet en dybde på 17,5 cm, i
sidefløjene 12 cm; midtskabets karme er afhuggede bagtil, formentlig for at opnå en mere harmonisk ophængning af tavlen mod en væg. Relieffer
og figurer er skåret i en blød træsort, vistnok lind,
mens rammeværket er udført i fyrretræ.179
Midtskabet (fig. 49) er vandret delt i to felter
af forskellig højde ved et klippefremspring eller
jordsmon. I det nederste og største ses en fremstilling af Jesu fødsel. Maria og Josef, begge klædt i
kjortel og kappe, knæler over for hinanden. Maria har hænderne samlet i bøn, mens Josef med de
løftede, nu tomme hænder, formentlig har holdt
skærmende om et brændende †lys. Mellem dem
ligger det nyfødte Jesusbarn på et klæde, som tre
småengle (uden vinger) i lange kjortler holder
udbredt imellem sig. I et søjlebåret, hvælvet rum
bag dem står fem kvinder med fornemme, turbanlignende eller tvedelte hovedbeklædninger,
de tre forreste med hænderne samlet i bøn. På
hver side af bygningen ses i alt fem hyrder, klædt
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i kort kofte med hætte samt sko; heraf er de tre
bageste i færd med at kravle over et risgærde.
I det øverste felt ses Kongernes tilbedelse. I motivets venstre side, foran en mur med krenelering
og rundbuet port, sidder Maria med kappen over
håret. På hendes skød står Jesusbarnet iført lændeklæde og med løftet højre hånd. Foran dem
knæler den ældste konge; hans turban ligger på
jorden, og han rækker en lågpokal til barnet.
Bag ham står den næstældste konge med krone
på hovedet og et ciborium i hånden. Den tredje
konge er vist mod en landskabelig baggrund med
ryggen mod de andre, vendt mod sin tjener, der
sidder på jorden i færd med at åbne en lille kiste. Imellem disse vandrer en mand med sin hat
i hånden hen mod hovedgruppen, og en anden
mand læner sig ind over murkronen, mens han
peger mod den ældste konge. I motivets modsatte
side, bag Maria, ses endelig Josef ved et trebenet
bord med et tømrerværktøj i hånden. Figurerne
bærer lange eller korte kjortler samt spidse sko.
Fløjene er ligeledes vandret delt i to felter af
samme højde. I hvert felt står to helgen- og apostelfigurer, alle klædt i lange kjortler og kapper
og med deres attribut i hånden, hvoraf flere dog
nu mangler. I den nordre fløj (fig. 50) ses foroven
Skt. Margaretha med krone på hovedet og en
drage siddende på venstre arm (tv.), og en uidentificeret apostel med langt, lokket hår og skæg
og en opslået bog i højre hånd. Forneden ses en
næsten skaldet apostel med kort skæg og en bog
i venstre hånd (Peter?) (tv.),180 og Skt. Gertrud
med hovedlin og en kirkemodel i venstre hånd. I
sydfløjen (fig. 51) står foroven Johannes Døberen,
klædt i kamelskindskjortel med dyrets hoved liggende mellem sine fødder, og med en bog med
et lam i venstre hånd (tv.), og Skt. Barbara med
krone på hovedet og en kalk i venstre hånd. Forneden ses Skt. Katharina, kronet og med en åben
bog i højre hånd og et hjul under højre fod (tv.),
og en uidentificeret apostel med krøllet hår og
skæg og en bog i venstre hånd.
Tavlen fremstår med en staffering fra 1972, udført i stærke farver af maler og snedker Chr. Jessen,
Nustrup, under ledelse af maler Ingolf Røjbæk,
København.7 Fløjenes rammeværk er malet mørkerødt med forgyldte og gule profiler samt for-
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Fig. 50-51. Helgen- og apostelfigurer i sidefløjene på
altertavle nr. 1, o. 1500. 50. Nordre fløj. Øverst Skt.
Margaretha og en uidentificeret apostel, nederst en
uidentificeret apostel (Peter?) og Skt. Gertrud. 51.
Søndre fløj. Øverst Johannes Døberen og Skt. Barbara,
nederst Skt. Katharina og en uidentificeret apostel (s.
2259). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Apostle and saint
figures on side panels of altarpiece no. 1, c. 1500. 50. North
panel.Top: St. Margaret and an unidentified apostle. Bottom:
Unidentified apostle (Peter?) and St. Gertrude. 51. Southern
panel. Top: John the Baptist and St. Barbara. Bottom: St.
Catherine and an unidentified apostle.

gyldt rankeværk. Midtskabets baggrund er mørkeblå og reliefferne polykrome med rig forgyldning. Øverst tv. ses med rød kontur en sekstakket
stjerne på umalet bund. Sidefløjene har forgyldt
baggrund, mens figurernes klædedragter er holdt
i gråt, blåt, brunt, grønt og hvidt. Samtlige figurer i såvel midtskab som fløje har lys hud med
lyserøde kinder pånær den yngste konge, der er
vist med mørkebrun hud. Predellaen har samme
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røde farve som rammeværket. Af den oprindelige
staffering sås 1970 kun enkelte rester af kridering.
Tavlen fremstod på dette tidspunkt med en rødbrun, laserende bejdse, som blev afrenset.Ved den
seneste restaurering 2010-11 blev forgyldning og
farver dæmpet en smule; ved samme lejlighed
blev en indskrift på predellaen med forgyldte versaler (»Ære være Gud i det højeste«) overmalet.
Oprindelse, ændringer og istandsættelser. Tavlen er
et muligvis sydtysk arbejde fra o. 1500.181 Den
blev indkøbt som antikvitet o. 1900 af Julius
Ahlefeldt-Laurvig-Bille og var derpå ophængt på
Egeskov.178 1958, forud for kirkens overgang til
selveje, lovede hans sønnesøn, Gregers AhlefeldtLaurvig-Bille at skænke tavlen til kirken, hvilket
realiseredes 1962.7 Den henstod i søndre korsarm,
til der var skaffet midler til dens istandsættelse.
1970 blev tavlen undersøgt af konservator Mogens Larsen,178 der kunne konstatere, at den tidligere havde gennemgået to istandsættelser. Fra
den ældste istandsættelse stammede bl.a. nogle

Fig. 52-54. Altertavle nr. 1, o. 1500, under restaurering 1971 (s. 2263). Foto i RAO. Sogneark. Div. dok. – Altarpiece
no. 1, c. 1500, during restoration in 1971.

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 55. Altertavle nr. 2, 1865, med maleri af Johannes Jensen (s. 2263). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Altarpiece no. 2, 1865, with painting by Johannes Jensen.

gitre (vel rankeslynget over figurerne) og nogle
snoede †søjler.182 Formentlig var det også ved
denne istandsættelse, at flere figurer fik tilføjet
nye arme eller hænder,183 og at den oprindelige
staffering blev afrenset og erstattet af en rødbrun
bejdse. Fra en senere istandsættelse stammede en
profileret og tungesnitprydet †gesims, der var an-

bragt foroven i hele tavlens bredde og fastlåste
fløjene, samt nogle tynde †beklædninger på disses yderste karmsider. Ingen af de to istandsættelser er dateret.
1971-72 blev tavlen snedkermæssigt istandsat
af maler og snedker Chr. Jessen, Nustrup, mens
figurer og relieffer blev udbedret ved konservator
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Fig. 56. Alterpartiet før 1961 med altertavle nr. 2, 1865 (s. 2263). Foto i RAO. Sogneark.
Div.dok. – Altar before 1961 with altarpiece no. 2, 1865.

Skjold Hansen, Nationalmuseet (jf. fig. 52-54).7
Efterfølgende blev tavlen stafferet af førstnævnte
under ledelse af Ingolf Røjbæk, København.184
Tavlen blev opsat på alterbordet 1972; 2010-11
er farver og forgyldning dæmpet en smule.
2) (Fig. 55), 1865, et maleri af Johannes Jensen
med signatur i nederste venstre hjørne: »Iohanes
Iensen 1865«.185 Olie på lærred, ca. 200×146 cm.
Billedet gengiver Jesus, der velsigner de små. Jesus,

i hvid kjortel og rød kappe, er vist stående i et
nøgent landskab med front mod beskueren. Han
holder velsignende hænderne over to småbørn.
Det ene barn læner sig mod hans ben, mens det
andet løfter armene mod ham; begge er klædt i
kort, ærmeløs kjortel, henholdsvis grøn og blå.
Maleriet er indsat i en kølbueformet, nygotisk
fyrretræsramme med indre spidsbue, prydet med
stavværk og kors i gennembrudt arbejde. Ram-
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Fig. 57. Projekt til alterudsmykning nr. 1. Udkast til alterparti ved billedhugger Johannes
Kragh 1943/44 (s. 2265). I Lokalhistorisk Arkiv for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne.
– Altar decoration project no. 1. Proposal for an altar by the sculptor Johannes Kragh 1943/44.

men er kronet af en korsblomst og flankeret af
søjler, der oprindeligt bar fialer, ligesom dens
overkant var kantet af krabbeblade (jf. fig. 56).
Den indgik i nøje sammenhæng med to †paneler, opsat mellem altertavlen og korets langvægge
(jf. †præsteværelse s. 2284). Stafferingen, fra 1961,
er rød og sort med forgyldte og grå detaljer.174 I

postamentfeltet er indskrift med forgyldt skriveskrift (Matt. 18,3). Oprindeligt var rammen egetræsmalet med forgyldte detaljer og frakturindskrift (Mark. 10,15). 1972 blev tavlen opsat mod
skibets sydvæg, vest for indgangen, og 2010-11
blev den flyttet til kapellet på kirkegården (s.
2217); dele af rammeværket opbevares på loftet.
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Ikke realiserede projekter til alterudsmykning. 1)
(Fig. 57). 1943/44 leverede billedhugger Johannes Kragh udkast til en alterprydelse af træ og
metal i nyromansk stil, inspireret af middelalderens gyldne altre. Udsmykningen omfattede
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en alterbordsforside eller frontale med motiv af
Korslammet samt et bueretabel med et krucifiks
med den sejrende Kristus, opsat ved alterbordets
bagkant. Kristusfiguren og buen skulle belægges
med påhamret, gult metal, det øvrige oliemales.

Fig. 58. Projekt til alterudsmykning nr. 3. Udkast til opstandelsesgruppe, udført af
billedhugger Henry Luckow-Nielsen 1950 (s. 2266). Foto i RAO. Sogneark. Div.
dok. – Altar decoration project no. 3. Proposal for a Resurrection group by the sculptor Henry
Luckow-Nielsen, 1950.
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Hverken den kgl. bygningsinspektør eller Nationalmuseet kunne dog umiddelbart tilslutte sig
forslaget, og det blev 1944 afvist af Kirkeministeriet. Efter yderligere korrespondance udbad ministeriet sig et nærmere gennemarbejdet forslag
fra billedhuggeren, der dog ikke nåede at færdiggøre et sådant før sin død i januar 1946.110
2) 1948 leverede arkitekt Dan Fink forslag til
et stort kors, 255×180 cm, anbragt på et retabel
med fem felter. Til forslaget hørte et alterbord
med tre profilerede fyldinger på forsiden.186
3) (Fig. 58). 1950 blev billedhugger Henry
Luckow-Nielsen på anbefaling fra Selskabet for
Kirkelig Kunst anmodet om at udarbejde et forslag til ny alterudsmykning. Året efter leverede
han et udkast til en opstandelsesgruppe, anbragt
på et nyt alterbord. Gruppen skulle udføres i lindetræ og bemales med farver. Den daværende
kirkeejer brød sig imidlertid ikke om forslaget og
tilbød i stedet at skænke den nuværende altertavle, hvorfor projektet blev opgivet.7
†Altertavler. 1) Antagelig senmiddelalderlig, en
Mariatavle. 1589 roste biskop Jacob Madsen tavlens skønhed, dog med et enkelt forbehold: »Alteret met en forgylt stattelig Taffle: settis Kronen
paa Jomfruen Marie vnder Christus, paa Fløyelen
Marias Smerte, Opstandelsen, Himmelfarten, Helligaandens Udgydelse. (Var der et Kors vdj Stedet,
da en herlige Taffle)«.187 Der har sandsynligvis været tale om en trefløjet altertavle (triptych), rigt
udsmykket og forgyldt. I midtskabet sås en sandsynligvis reliefskåret fremstilling af Marias Himmelkroning, og i fløjene var der parvis anbragte,
udskårne eller malede scener fra lidelseshistorien
(Mater dolorosa, Opstandelsen, Himmelfarten og
Pinseunderet).
Yderligere detaljer om altertavlens udsmykning findes i sognepræst Peder Andersen Claudianus’ beskrivelse o. 1708, der dog er vanskeligt
forståelig.188 Af motiver nævnes Marias død, Marias himmelfart og Den apokalyptiske Madonna.
Desuden en række navngivne apostle, nemlig:
Peter, iklædt bispedragt, hvor der på palliet var
indvævet de øvrige apostles portrætter, navne og
marterredskaber; han bar desuden på vievand og
vievandskost. Endvidere Jakob med olie til den
sidste salving, Johannes med en kalk og et rø-

gelseskar og Simon, klædt i kutte med bælte om
livet og som den eneste med tildækket hoved og
himmelvendt blik; han bar et banner med indskrift: »Sanctus Simon ora pro nobis« (Hellige
Simon, bed for os).189
I predellaen var der indrettet et monstransskab
(»Et Skab neden i Fundamentet paa Tafflen«).190
Skabet, der var udsmykket med malerier både
ind- og udvendig,191 anvendtes efter reformationen til opbevaring af altersølv (jf. †altersæt s.
2270).
1662 blev altertavlen ‘ny herlig stafferet’ af en
kontrafejer.113 O. 1708 anførte Claudianus, at
der var opsat et krucifiks foran predellaen (jf. s.
2268).191 1755 beskrev kapellan J. Jessen den som
en »antique Catolsk Alter Taule som har været
riig forgyldt, og er endnu af smuk anseelse«,164 og
1768 noterede sognepræst Hans Arentsen Steenstrup, at tavlen var af ‘gammeldags vel udarbejdet
billedhuggerarbejde opfyldt med mange katolske helgener’.192 Trods de anerkendende ord må
tavlen være nedtaget senest 1799, og dens videre
skæbne er uvis.
2) 1799, skænket af Caroline Agnese von Raben, enke efter Henrik Bille-Brahe (jf. sygesæt,
†kiste nr. 37). Altertavlen, i nyklassicistisk stil, er
1847 beskrevet af sognepræst Jørgen Alexander
Lassen, der omtaler den som ‘et smukt arbejde’.193
Der var tale om et maleri af Bønnen i Getsemane
(‘Kristi lidelse i urtegården’), flankeret af til dels
forgyldte søjler. Søjlepostamenterne var prydet med givernes våbenskjolde (Bille-Brahe og
Raben), og i postamentfeltet var anført et skriftsted (Joh. 3,16). Endvidere var givernes initialer:
»H.B.B.« og »C.A.R.« samt årstallet for donationen »1799« anbragt på tavlen.166 Ved siden af hver
søjle fandtes en allegorisk kvindefigur af hvidmalet træ (fig. 59), klædt i antikiserende, folderig
dragt med bånd om livet og blottet bryst. Figuren
tv. havde et scepter med en strålende sol i højre
hånd og en opslået bog i venstre, og ved hendes
side stod en genius med en brændende fakkel; en
fremstilling af Religionen eller Skriftlæren.194 Figuren th. holdt en palmegren og en laurbærkrans
i venstre hånd og en flamme i den løftede højre,
en personifikation af den evige lyksalighed.195
1803 blev altertavlen beskrevet som ‘herlig’.160
Den må være nedtaget og kasseret senest 1865.196
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Fig. 59. Allegoriske figurer fra †altertavle nr. 2, 1799 (s. 2266).Tegning formentlig o. 1847. Efter foto i NM. Kværndrup Kirke. Prospekt. – Allegorical figures from †altarpiece no. 2, 1799.

*(†)Alterkrucifiks (fig. 60-61), o. 1400, stærkt
fragmenteret. Kristusfiguren mangler højre arm
og fod samt det meste af venstre ben, og korstræet er bortkommet. Den 46 cm høje figur hænger næsten udstrakt i skrå arme, hovedet hviler
på højre skulder. Øjnene er lukkede, fuldskægget delt i spidse totter, håret glat og halvlangt; en

lok falder foran højre skulder. Tornekronen er en
krans med huller efter indborede torne. Kroppen
har smal talje og skråtstillet sidevunde; lændeklædet er kort og folderigt med kort snip ved højre
hofte og mellem benene. Figurens bagside er glat.
Bemalingen, delvist afskallet, omfatter lys, blodstænket karnation, mørkebrunt hår og skæg, grøn
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Fig. 60-61. *(†)Alterkrucifiks, o. 1400 (s. 2267). 60. Forside. 61. Bagside. I Svendborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – *(†)Altar crucifix, c. 1400. 60. Front. 61. Back.

tornekrone og grågrønt lændeklæde. Krucifikset,
der efter sin størrelse at dømme må have tjent
som alterkrucifiks, findes siden 1911 i Svendborg
Museum (inv.nr. 2.306). Det kunne muligvis være dette, der o. 1708 angiveligt var opsat foran
den senmiddelalderlige altertavles predella (†altertavle nr. 1, jf. s. 2266).191 1862 var ‘et krucifiks’
ophængt ‘ind imod koret’; muligvis dette.65
Altersæt (fig. 62-63), 1602, tilskrevet guldsmed
Augustinus Møller, Odense,197 skænket af Laurids
Brockenhuus og Karen Skram og prydet med i alt
otte våbenskjolde (jf. vinflaske, alterstager, prædikestol, gravsten nr. 7, †kister nr. 1 og 4). Den 19,8
cm høje kalk (fig. 62) har fod med syv kølbueformede tunger på tilsvarende fodplade og standkant

med ciseleret akantusornamentik. På fodens overside løber langs de fem af tungerne et bånd med
fligede ender og giverindskrift med graverede
versaler: »Denne kalck hafver Lavritzs Brockenhvs til Brangstrop med sin kerre hostrv frv Karren
Schram gifvedt til Qverderop Kierke«. På en af
tungerne er endvidere et Jesusmonogram (»IHS«)
hvorunder årstallet for donationen og et bogstav:
»16K02« (K’et er understreget; dets betydning er
uvis (næppe Kværndrup)), og på de flankerende
tunger ses våbenskjolde for giverne, Brockenhuus
og Skram. På de to modstående tunger er parvis
anbragte våbenskjolde for Brockenhuus og Lykke
(Laurids Brockenhuus’ farfædrene og farmødrene
våben), og for Brockenhuus og Tinhuus (Laurids
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Brockenhuus’ fædrene og mødrene). De syvsidede
skaftled har graverede krydser; knoppen har syv
rudebosser med firbladede rosetter, mens de mellemfaldende bladtunger har forskellige blomsterstande. Bægeret er lavt og bredt; ved mundingen
er graverede initialer: »IWF« og »BBH« for givernes svigersøn og datter, Jakob Ulfeldt og Birgitte
Brockenhuus (gift 1599) med tilhørende våbenskjolde. Under fodpladen er to stempler, det ene
antagelig et mestermærke for Augustinus Møller,
Odense,198 det andet, en halv lilje, er tolket som et
bymærke for Odense.199
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Den tilhørende disk (fig. 63) måler 18,9 cm i
tværmål.200 Fanen og bunden er ved en reparation samlet med syv lasker, fastgjort med nitter.
I bunden er en syvpasformet fordybning. Fanen
er smykket med i alt otte, parvis anbragte våbenskjolde, svarende til kalken. Givernes våbenskjolde flankerer et Jesusmonogram og ledsages af deres initialer: »LBH« og »KS« samt årstallet: »1602«;
på den modstående side af fanen ses et hjulkors,
flankeret af våbenskjolde og initialer: »IWF« og
»BBH« for deres svigersøn og datter. Disken har
ingen stempler.

Fig. 62. Alterkalk, 1602, skænket af Laurids Brockenhuus og Karen Skram (s. 2268).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Chalice, 1602, donated by Laurids Brockenhuus and
Karen Skram.
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Fig. 63. Alterdisk, 1602, skænket af Laurids Brockenhuus og Karen Skram (s. 2269).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Paten, 1602, donated by Laurids Brockenhuus and Karen
Skram.

†Altersæt. 1-2) Af sølv, bestående af kalk og disk.
Sættene, der opbevaredes i skabet i den senmiddelalderlige altertavles predella, blev stjålet under
Karl Gustav-krigene 1659.201
3) O. 1659, bestående af et glas og et fad af
træ og anvendt som kalk og disk under krigen,
da ovennævnte sæt var blevet stjålet. Glasset blev
opbevaret i en æske af træ.202
Oblatæske (fig. 64), 1615, skænket af Rigborg
Brockenhuus (jf. †kiste nr. 8).203 Æsken, 4,8 cm
høj, 7,5 cm i tværmål, har graveret dekoration af
bladranker med blomster og frugter, bl.a. drueklaser. På lågets overside findes Rigborg Brockenhuus’ våbenskjold og initialer: »RBH«, indrammet
af en bort af fembladede rosetter samt et bånd
med versalindskrift: »Anno 1615 er denne eske
gifven til Qverndrvp Kircke«. Indvendig har både

bunden og låget et graveret Jesusmonogram (fig.
65). Oblatæsken er nært beslægtet med en æske i
Nyborg Vor Frue Kirke, skænket 1626 af Rigborg
Brockenhuus’ søster og svoger, Birgitte Brockenhuus og Jakob Ulfeldt (s. 965), og ligesom denne
muligvis udført i brødrene Jacob og Klaus Christensens guldsmedeværksteder i Odense.204
Sygesæt. 1) (Fig. 66), 1791, udført af guldsmed
Rasmus Rasmussen Møller, Odense, efter kalkens heraldiske udsmykning at dømme skænket af Caroline Agnese von Raben, enke efter
Henrik Bille-Brahe (jf. †altertavle nr. 2, †kiste
nr. 37). Kalken, 12,3 cm høj, har cirkulær, profileret fod på tilsvarende fodplade, cylinderskaft
med flad, profileret knop og klokkeformet bæger
med let udadkraget, profileret munding. På den
ene side af bægeret er graverede alliancevåben for
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Bille-Brahe og Raben. Under kalkens bund er
tre stempler: Mestermærke for Rasmus Rasmussen Møller,205 bymærke for Odense og årstallet:
»1791«. Disken, 8 cm i tværmål, er glat; på fanens
underside er stempler som på kalken. Vinflasken,
6,5 cm høj, er formet som en indsats i kalkens
bæger. I skruelåget er oblatgemme, og under bunden er tre næsten udpudsede stempler. Sættet
opbevares i et samtidigt etui af træ, udvendig beklædt med sortmalet skind, indvendig med rødt
fløjl og lukket med messinghægter.
2) Nyere, af tin. Kalken, 19,6 cm høj, har keglestubfod og glat bæger med udkraget mundingsprofil. Disken, 17,3 cm i tværmål, er glat. Oblatæsken, 4,6 cm høj, 9 cm i tværmål, har let kuplet
låg. Under bunden er stemplet: »Design EB 93%
tin Danmark«.
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Vinflaske (fig. 67-68), 1590, skænket 1620 af
Karen Skram, enke efter Laurids Brockenhuus
(jf. altersæt, alterstager, prædikestol, gravsten nr.
7, †kister nr. 1 og 4). Den 18,5 cm høje flaske er
cylinderformet og lukkes foroven med et skruelåg med dråbeformet lågknop. På den ene side af
flasken er graverede våbenskjolde for Brockenhuus og Skram, ledsaget af parrets initialer, adskilt
af stjerneformede punkter: »LBHKS« samt årstallet: »1590« (fig. 67). På den modsatte side er et
Jesusmonogram (fig. 68). Foroven er omløbende,
trelinjet giverindskrift med fordybede versaler
mellem rammelinjer; som skilletegn ses romber:
»1620 hafver frv Karren Schram s(alig) Lavrits
Brockenhvsis gifvet denne sølf flasske til Qverndrvp Kircke til at brvge til messevin oc for byder alle at tage denne fraa samme kercke wnder

Fig. 64. Oblatæske, 1615, skænket af Rigborg Brockenhuus (s. 2270). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Wafer box, 1615, donated by Rigborg Brockenhuus.
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Fig. 65. Jesusmonogram graveret indvendig i oblatæskens låg og bund (s. 2270). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Jesus monogram engraved inside lid and bottom of wafer box.

Gvs[!] straf«. Omkring lågknoppen er en graveret
roset og langs kanten en tilsvarende, tysksproget
indskrift: »Got ist kein ding wmyelick«; som skilletegn ses stjerner. Under flaskens bund er indridset vægtangivelse: »38L(od)«

Flasken er antagelig oprindeligt udført som
jagtflaske til Laurids Brockenhuus.206 I 1800-tallet mente man, at flasken var stjålet, men den viste sig at findes på Egeskov, hvorfra den 1890 blev
ført tilbage til kirken.207

Fig. 66. Sygesæt nr. 1, 1791, udført af guldsmed Rasmus Rasmussen Møller, Odense, skænket af Caroline Agnese
von Raben, enke efter Henrik Bille-Brahe (s. 2270). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion set for the sick
no. 1, 1791, made by the goldsmith Rasmus Rasmussen Møller, Odense, donated by Caroline Agnese von Raben, widow of
Henrik Bille-Brahe.
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Fig. 67-68. Vinflaske, 1590, skænket 1620 af Karen Skram, enke efter Laurids Brockenhuus (s. 2271). 67. Forside.
68. Bagside. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wine bottle, 1590, donated in 1620 by Karen Skram, widow of Laurids
Brockenhuus. 67. Front. 68. Back.

Vinskummeske, moderne, 14,5 cm lang. På skaftets bagside er mesterstempel for Andreas Exner
(1990-) samt lødighedsmærke.
†Vinskummeske, 1899, skænket af Camille Jessie
Bille-Brahe, af sølv.208
Alterstager (fig. 69), 1598, skænket af Laurids
Brockenhuus og Karen Skram (jf. altersæt, vinflaske, prædikestol, gravsten nr. 7, †kister nr. 1 og 4).
De 35 cm høje stager har cirkulær, profileret fod,
balusterskaft med æg- og vaseformede led samt
flad lyseskål. På skaftets nedre, ægformede led er
graverede våbenskjolde og initialer for giverne:
»LBHKS« samt årstallet for donationen: »1598«
(fig. 70). Beslægtede stager findes i bl.a.Vejle Skt.

Nikolaj (1592, DK Vejle 129) og Ubberud (o.
1600, DK Odense 2777).
En *lysestage (fig. 166) fra 1600-1700-tallet, nu
i Svendborg Museum (inv.nr. 31.951), stammer
muligvis fra kirken.209 Der er tale om en regulerbar gulvstage af træ med lysepig af jern, 144 cm
høj, med cirkulær fod på tre ben hvorover en flad
opstander, der foroven er forsynet med en ring af
jern. Ringen griber ind i hakkene på en bevægelig stang, der øverst har en cirkulær plade til lyset,
således at dettes højde kan reguleres.210 Stagen er
egetræsmalet.
Syvstage, nyere,211 af messing, formet som en
titusstage med ottesidet fod i fire afsæt, hvoraf
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det nederste har bladdekoration, balusterskaft og
leddelte arme. Stagen erstatter en †syvstage fra
1933, skænket af Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille
og hustru Eleonora Sophie Bille-Brahe-Selby, af
tilsvarende form.177
Alterbordskrucifiks, nyere, af gips (Kristusfiguren)
og træ, 42 cm højt. Korset er sortmalet med »INRI« anført med hvide versaler foroven, figuren
hvidmalet. Foden, i tre afsæt, står i lakeret eg.
Messehagler. 1) O. 1950, af gul brokade med
grønt for. På ryggen er et lysere kors, kantet af
gyldne og grønne bånd; i korsskæringen ses et
Jesusmonogram i højt relief, broderet med metaltråd og grøn silketråd. 2) O. 2002,32 af rødt uldent
stof med indvævet gaffelkors i lysere rødt samt
rødt for. På brystet er en rose i fladsyning, på rygsiden en tornekrans i gyldne nuancer.
†Messehagler. 1) Antagelig slutningen af 1600tallet, skænket af Anne Sophie Ulfeldt (jf. †alter-

Fig. 69. Alterstager, 1598, skænket af Laurids Brockenhuus og Karen Skram (s. 2273). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, 1598, donated by Laurids
Brockenhuus and Karen Skram.

Fig. 70.Våbenskjolde og initialer for Laurids Brockenhuus og Karen Skram. Detalje af alterstager (s. 2273).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Coats of arms and initials of Laurids Brockenhuus and Karen Skram. Detail of
altar candlesticks.

dug nr. 2, †kiste nr. 28), af guldbroderet atlask
(silkestof).176 2) Omtalt 1847, ‘smuk’, af rødt fløjl
med guldgaloner.27 En tilsvarende, måske den
samme, omtales 1881.173 3) 1905,65 skænket af
Camille Jessie Bille-Brahe.212
†Messeskjorter. 1) Stjålet 1659 af ‘de kejserlige og
brandenburgske’, dvs. af de allierede tropper efter
tilbageerobringen af Fyn.113 2) 1660, skænket af
‘fruen til Egeskov’, dvs. Anna Rosenkrantz, g.m.
Otte Krag (jf. †alterdug nr. 1, †dåbshåndklæde,
†herskabstole). Efter tyveriet af nr. 1 havde sognepræst Mads Knudsen Lægaard bedt Anna Rosenkrantz om en ny, hvilket hun straks sørgede for.113
3) 1668, ligeledes skænket af Anna Rosenkrantz.113
Alterskranke (jf. fig. 56), 1865, af træ med balustre af sortmalet støbejern, opstillet i hesteskoform. Balustrene er udformet som otteledede
søjlebundter voksende ud ad bladskeder omkring
en medaljon med firpas i gennembrudt arbejde.
Foroven er en profileret håndliste, og for hver
ende en cylindrisk mægler med profileret afslutning. Knæfaldet er 2010-11 malet med mørkviolet farve og polstret med rødbrun uld; tidligere
var det lysegråt med højrød polstring og før det
egetræsmalet.

KVÆRNDRUP KIRKE

†Alterskranke, tidligst omtalt 1762 i forbindelse
med en gravsten (jf. s. 2325). I 1820’erne ønskede
man puder på knæfaldet.213 1862 omtales et knæfald med læderbetræk.65
Døbefonte. *1) Romansk, tilhørende gruppen af
fynske arkadefonte.214 1589 stod fonten i vestenden.215 O. 1708 nævnes, at den tidligere havde
været smykket med farver;216 den var på dette
tidspunkt vistnok opstillet i koret, hvortil den var
flyttet efter tidligere at have stået ved indgangen
til dette. 1893 blev den, efter i en årrækkeat have
stået i præstegårdshaven, skænket til Kerteminde
Valgmenighedskirke (DK Odense 2083). 217
2) (Fig. 71), romansk, af rødlig granit, 82 cm
høj. Kummen, 52 cm høj, 73 cm i tværmål, er en
ottekantet, groft tilhugget blok med en formentlig sekundær, cirkulær gennemboring på den
ene side; skaftet er cylinderformet.218 Foden, af
grå granit, 30 cm høj, et trapezkapitæl, stammer
angiveligt fra Egeskov.219 Fonten, der henstod i
parken ved Egeskov, blev skænket til kirken af

Fig. 71. Døbefont nr. 2, romansk (s. 2275). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Font no. 2, Romanesque.
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Fig. 72. Dåbskande nr. 2, o. 1923 (s. 2277). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Baptismal jug no. 2, c. 1923.

Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille ved overgangen
til selveje 1958.148 Dens proveniens er ukendt.
3) (Fig. 73), formentlig o. 1775, en dåbsengel af
egetræ, 120 cm høj. Englen, i antikiserende, folderig klædedragt, er vist stående; den hviler på
venstre ben, mens højre ben er sat lidt frem. Hovedet er løftet, ryggen rank, og i de fremstrakte
arme bærer den en skål, formet som en muslingeskal. På bagsiden ved skuldrene er to taphuller,
hvor †vingerne har været isat. Klædningen er en
hoftelang kofte, samlet med et bånd i livet og opslidset fortil hvorunder et fodlangt skørt, opslidset
over højre knæ og fæstnet med en roset. Figuren
står på en lille konsol, placeret på et ottekantet
postament.220 Stafferingen, der er oprindelig, omfatter hvidliggrå karnation og forgyldt hår, koften
er lysegrå med blålaseret for og gyldne kantbræmmer og skørtet tilsvarende med rødlaseret for.
Skålen har indvendig rester af brun marmorering,
udvendig af okkerfarve og forgyldning. På skålen
er en næsten udslettet indskrift, henvisende til et
skriftsted: »Joh. C: 5: v: 4« (Joh. 5,4).221 Konsollen
er gråmarmoreret. 1847 stod englen i søndre korsarm, indrammet af et †fontegitter (jf. ndf. og fig.
169).172 1911 blev den overladt Svendborg Museum (inv.nr. 2.307); 1984 blev den ført tilbage til
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Fig. 73. Dåbsengel (døbefont nr. 3), formentlig o. 1775 (s. 2275). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Baptismal angel (font no. 3), probably c. 1775.

kirken, hvor den anbragtes i nordre korsarm.222
Englen står nu på herskabspulpituret.
4) (Fig. 167), 1865, af lys grå kunststen og hvidt
marmor, 92 cm høj. Den ottekantede font har
stærkt profileret fod hvorover glat skaft med let
indadskrånende sider. Kummen, med glat under-

side, har på de lodrette sider profilerede felter; de
to med indfældede tavler af marmor med indskrift med forgyldte versaler, henholdsvis: »F. S. B.
B.« for Frederik Siegfred Bille-Brahe og årstallet
»1865«. Fonten, der er ude af brug, henstår siden
2010-11 i kapellet på kirkegården (jf. fig. 6).
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Fig. 74. Dåbsfad, slutningen af 1600-tallet, skænket 1775 af Sofie Justdatter Juel, enke
efter Niels Krag (s. 2277). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal dish, end of 1600s,
donated in 1775 by Sofie Justdatter Juel, widow of Niels Krag.

Dåbsfad (fig. 74), slutningen af 1600-tallet, udført i Augsburg af en guldsmed med mærket:
»IW« (jf. ndf.), skænket 1775 af Sofie Justdatter
Juel, enke efter etatsråd Niels Krag (jf. (†)hospital, herskabspulpitur, †kiste nr. 34). Fadet, 30 cm
i tværmål, af sølv, har i bunden graveret alliancevåben for giverne, Krag og Juel, samt årstallet for
donationen: »1775«. Skråkanten er godronneret,
og fanen har ciseleret bort med akantus, frugtklaser og fugle. Fadet er ved fanens yderkant stemplet
med mestermærket: »IW« samt en lille seksbladet
roset (fig. 168), antagelig for enten Jacob Warmberger (†1690) eller Johan Wagner (†1725).223
Dåbskander. 1) Formentlig o. 1895,65 fra Den
Kongelige Porcelænsfabrik, af sort porcelæn med
forgyldt kors.
2) (Fig. 72), o. 1923,224 af messing, 28 cm høj,
med rund fod, leddelt, konisk korpus med cirkel-

Danmarks Kirker, Svendborg

kors i relief på hver side og knækket hank. Lågets
kuplede midterdel er formet som et cirkelkors i
højt relief. Under bunden et stempel: »6.«
†Dåbshåndklæde, 1664, foræret af Otte Krag
og Anna Rosenkrantz (jf. †alterdug nr. 1, †messeskjorte nr. 2, † herskabstole).113
†Fontegitter, o. 1775, omtalt 1847 og 1862,172 af
træ. Gitteret var opstillet omkring dåbsenglen (jf.
ovf.) i søndre korsarm.
†Korbuekrucifiks? I beskrivelsen af kirken 1862
nævnes, at der ‘ind imod koret hænger et krucifiks’ (jf. også s. 2268).65 Krucifikset omtales ikke i
andre kilder.
†Korgitter, omtalt 1589 af Jacob Madsen (»For
Choret Traller«);215 antagelig med faste sidepaneler med gitter- eller tremmeværk omkring et sæt
tilsvarende fløjdøre.225 Gitteret omtales ikke siden, og det er uvist, hvornår det er taget ned.
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Fig. 75. Prædikestol, 1599, med våbenskjolde og initialer for Laurids Brockenhuus og Karen Skram (s. 2279). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Pulpit, 1599, with coats of arms and initials of Laurids Brockenhuus and Karen Skram.
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Prædikestol (fig. 75-83), med skåret årstal
»1599« samt våbenskjolde og initialer for Laurids
Brockenhuus og Karen Skram, efter al sandsynlighed stolens givere (jf. altersæt, vinflaske, alterstager, gravsten nr. 7, †kister nr. 1 og 4). Stolen
omfatter en kurv i fire fag med samtidig underbaldakin samt en opgang fra 1963. Oprindeligt
fandtes endvidere en †himmel.
Kurvens fire arkadefag adskilles af søjleknipper, henholdsvis med en fri- og to halvsøjler
på retkantede hjørnefremspring. Søjlerne er af
korintisk orden og har prydbælter med rosetter omgivet af bladværk, dannet af dels fligede,
dels spidse og volutoprullede blade. Storfelternes
arkader har kannelerede pilastre på postamenter
med beslagværk samt bueslag med englehoveder
i sviklerne hvorimellem en lille, tværoval beslagværksmedaljon. Postament- og frisefelterne samt
hjørnefremspringene er prydet med kassette- og
rulleværk, der i felterne udfolder sig omkring
englehoveder og bosser, på postamentfremspringene omkring mandshoveder og løvemasker og
på frisefremspringene omkring diademhoveder.
Kurven afsluttes foroven af en profileret, forkrøppet håndliste med moderne bogpult.
I arkadefelterne er relieffer, der regnet fra sydvæggen viser: 1) (Fig. 76). Korsbæringen. Jesus er
vist stående med korset over højre skulder, bag
ham støtter Simon af Kyrene korsstammen. I baggrunden Jerusalems byport. Forneden er en rulleværkskartouche med årstal i relief: »1599«. 2) (Fig.
77). Sammenstillede våbenskjolde for Brockenhuus
og Skram omgivet af akantus. Forneden er en
rulleværkskartouche med initialer: »L.B.H:F.K.S«.
(Laurids Brockenhuus Fru Karen Skram«). 3) (Fig.
78). Korsfæstelsen. Jesus hænger på korset i næsten
strakte arme, kroppen er vendt mod højre, knæene bøjede og venstre fod lagt over højre. Lændeklædet har lang, flagrende snip ved venstre hofte.
Flankerende korset står på Jesu højre side Maria
med foldede hænder, på Jesu venstre side Johannes med fremstrakte hænder. Forneden er en rulleværkskartouche omkring et bånd med indskrift
med reliefversaler: »19 C P Iohanis« (Joh. 19). 4)
(Fig. 79). Opstandelsen. Kristus er vist stående på
en sarkofag, hvis sider er pyntet med diamantbosser. Han holder sejrsfanen i venstre hånd og løfter
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højre hånd til velsignelse. Bag ham ses to soldater
med hellebarder og sværd.
Den svejfede underbaldakin er ved profilerede
ribber delt i fire fag. Ribberne er forneden oprullet i volutter; mellem dem har formentlig været en †hængekugle. Opgangen er en trappe fra
1963.
Staffering. Kurven står umalet, dog er de vandrette profiler fremhævet med rød farve og forgyldning, mens søjleskafterne er hvide med
forgyldte skaftringe. Underbaldakinen står med
rester af den oprindelige staffering, afdækket
1963.226 Forneden er alle fire fag udsmykket
med lyst okkergule arabesker på cinnoberrød
bund. Derover er stærkt ødelagte malerier af de
fire evangelister med deres symbolvæsener, malet
på lys, gul bund og omgivet af en blegrød skybræmme; alle er klædt i røde, grønne og violette
kjortler og kapper. Fra sydmuren ses: 1) (Fig. 83).
Johannes med ørnen ved sin venstre side; over
den står med sorte versaler, hvoraf kun den nederste halvdel er bevaret: »Iohanes«. 2) (Fig. 82).
Lukas med en opslået bog, som han skriver i med
en fjerpen. Foran ham ligger oksen. Foroven tv.
ses et næsten udvisket »S«. 3) (Fig. 81). Mattæus
med englen ved sin side; kun deres hoveder er
bevaret. Øverst th. et »S«. 4) (Fig. 80). Markus;
dog næsten helt ødelagt. Ribberne er umalede
bortset fra røde pletter i de volutagtige afslutninger forneden.
Kurven har oprindeligt haft en delvis staffering, muligvis afrenset 1865.227 Frisøjlerne havde
grønne prydbælter, halvsøjlerne røde, begge med
forgyldt beslagværk og kapitæler. Sviklernes englehoveder havde lys hudfarve med røde kindpletter og læber samt forgyldt hår; bosserne var
fremhævet med grøn og rød lasur. Endelig synes
storfelternes relieffer at have været polykrome,
mens indskrifterne var forgyldte.
Ændringer og istandsættelser. 1768 beskrev sognepræst Hans Arentsen Steenstrup prædikestolen
som værende ‘af smuk facon med billedhuggerarbejder og maling’.192 Til stolen hørte oprindeligt
en †himmel hvorpå indskrift i form af et skriftsted,
afskrevet o. 1708: »Joh. 8. Sandelig, Sandelig. Jeg
Siger Eder, der som nogen bevarer mit ord, hand
skal ikke see den Ævige død« (Joh. 8,51).228 Him-
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Fig. 76-77. 76. Korsbæringen. 77. Våbenskjolde for Brockenhuus og Skram med tilhørende initialer. Detaljer af
prædikestol 1599 (s. 2279). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 76. Jesus Carrying the Cross. 77. Coats of arms of the
Brockenhuus and Skram families with related initials. Details of pulpit, 1599.

len fandtes endnu 1862, hvor det også nævnes, at
prædikestolen var delvist forgyldt,65 men blev formentlig nedtaget i forbindelse med stolens flytning
1865 (jf. ndf.).229 En †bæresøjle i nygotisk stil (jf. fig.
170) kan være tilføjet på dette tidspunkt, ligesom
det antagelig også var da, at kurvens staffering blev
afrenset og erstattet af enkelte, forgyldte detaljer,
mens underbaldakinen fik egetræsådring.227
1963 blev prædikestolen restaureret ved Nationalmuseet. Snedkerarbejdet blev udført af sned-

ker Johs. Nielsen, Otterup, mens den farvemæssige restaurering udførtes af konservator Mogens
Larsen. Manglende hoveder og bosser blev tilføjet, underbaldakinens egetræsmaling blev afrenset
og de oprindelige malerier afdækket. Samtidig
udførtes en ny trappe.230
Prædikestolen er opsat på sin oprindelige plads
i sydsiden på den vestlige side af pillen mellem
skibets første og andet fag (jf. fig. 169).Ved restaureringen 1865 blev den flyttet et fag mod øst og
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Fig. 78-79. 78. Korsfæstelsen. 79. Opstandelsen. Detaljer af prædikestol 1599 (s. 2279). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – 78. The Crucifixion. 79.The Resurrection. Details of pulpit, 1599.

opsat på pillen ved indgangen til koret.231 1888
blev den flyttet tilbage, men nu anbragt på pillens
østside (jf. fig. 46), så præsten ikke vendte ryggen
til herskabspulpituret, og med opgang langs gitteret for søndre korsarm;110 muligvis blev opgangen
forsynet med en †dør ‘i samme stil som prædikestolen’.128 Formentlig i forbindelse med opsætningen blev stolen forøget med et fag mod opgangen,
bestående af glat rammeværk omkring et felt med
en reliefskåret akantusmontant af uvis oprindelse

(jf. fig. 170) samt tre nyere, drejede balustre; alt egetræsmalet.232 1955 blev prædikestolen prøveopstillet på sin oprindelige plads; i første omgang i et
midlertidigt stillads, mens man afventede den restaurering, der blev udført 1963, og i hvilken forbindelse den nuværende opsætning blev etableret.148
†Prædikestole. 1) Omtalt 1589 af Jacob Madsen,
af egetræ, opsat i sydsiden.215 Stolen må være kasseret 1599 ved opsætningen af den nuværende. 2)
1888, en ‘hjælpeprædikestol’, opsat på vestsiden af
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Fig. 80-83. Prædikestolens underbaldakin med evangelistmalerier 1599 (s. 2279). 80. Markus. 81. Mattæus. 82.
Lukas. 83. Johannes. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Lower canopy of pulpit with evangelist paintings, 1599. 80. Mark.
81. Matthew. 82. Luke. 83. John.

den sydlige pille mellem skibets første og andet
fag.128 Nedtaget 1907 eller kort efter.65
†Timeglas (fig. 172), 1700-tallet(?), formentlig af
træ. Det bestod af et glas, anbragt i en indfatning
af spinkle søjler med korslignende profil foroven
og forneden samt retkantet fod- og topplade. Timeglasset har formentlig været fastgjort på prædikestolen. 1933 henlå det i præstegården.233
†Prædikestolsbeklædning (jf. fig. 170), o. 1900, af
fløjl, fastgjort med messingsøm.

Stolestader (jf. fig. 46-47), 1865, af fyrretræ, svarende til stolestaderne i Odense Vor Frue, der er
udført 1852 efter tegning af bygningsinspektør
C. A. Møller (DK Odense 1109).234 Endegavlene,
119 cm høje, har mod midtergangen ottekantede
stolper med tagformet afslutning samt svejfede
armlæn med bladornament foroven; gavle og
stolper er prydet med nygotisk, trepasornamentik
ligesom forpanelerne mod korsskæringen. Mod
væggene er tilsvarende, glatte armlæn fra 2010-
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11,235 ryggene har tværrektangulære fyldinger, og
bagpanelet ved udgangen til våbenhuset har påsat
salmebogsreol. Stolene er malet mørkt gråviolette
med en enkelt forgyldt profil foroven på gavlstolpen. De var oprindeligt egetræsådrede.7 1955 blev
de malet i grå nuancer med mørke gavle;7 1961
grå med mørkere stolper og røde fyldinger, udført
ved konservator Mogens Larsen.236
Stolene er opstillet langs skibets vægge med
18 rækker i nord og 15 i syd; oprindeligt fandtes
18 rækker i hver side af skibet samt syv rækker
i hver side af nordre korsarm (jf. gulve s. 2247
og fig. 36f ).237 1955 blev gavlene mod væggene
erstattet af †fyldingspaneler.238 2010-11 opsattes
nye armlæn mod væggene, og stolene i nordre
korsarm samt tre stole i skibet blev nedtaget.239
†Stolestader. Uvis datering; 1656 var tre stole
brøstfældige.9 1862 var stolene opstillet med 26
rækker i skibets sydside og 27 i nordsiden. I nordre korsarm fandtes syv rækker stole i vestsiden
og seks i østsiden. Alle stolene var ‘indklædte’, dvs.
lukkede med paneler og døre og malet perlefar-

Fig. 84. Præstestol, o. 1887 (s. 2283). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Priest’s chair, c. 1887.
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vede.65 Deres nærmere udformning er ukendt;
dog nævnes 1819, at en stol under herskabspulpituret manglede en fylding på bagsiden og en ‘drejet pille’ på forsiden.49 1827 ønskede man stolene
i korsarmen malet; 1834 skulle de repareres.49
1846 blev fordelingen af pladser i stolestaderne
ændret. Det fremgår her, at †pulpituret (jf. ndf.),
de bageste mandsstole og et par af de bageste
kvindestole i skibet skulle være for unge karle; for
at sikre adskillelse af kønnene skulle der udtages
en kvindestol af rækken, så der opstod en smal
gang. Stolene i nordre korsarm skulle som hidtil
være forbeholdt kvinder. Hospitalets beboere (jf.
s. 2218) skulle have plads nær prædikestolen, da
de kunne være tunghøre; de kvindelige af dem
skulle som hidtil sidde i korsarmen. Præstegårdens
tjenestepiger skulle beholde deres pladser bag den
forreste stol i korsarmen. Endelig ønskede præsten plads i en stol lige over for prædikestolen,
antagelig til sin hustru (†præstekonestol).7
Præstestol (fig. 84), o. 1887,126 armstol af lakeret
eg med svejfet ryg, forsarg og forben samt svungne
bagben. Sæde og ryg er polstret med sort brokade.
†Præste- og skriftestole. 1) Omtalt 1589, beskrevet
som ‘lille’.215 1662 blev stolen nymalet af den kontrafejer, der også malede †altertavlen (s. 2266).113
Det kan være denne, der ses i korets nordøsthjørne på fig. 169. 2) Uvis datering, omtalt 1862, i
koret, afskærmet med grønne gardiner.65
†Degnestol, omtalt 1589, blev beskrevet som
‘smuk’.215 Muligvis denne, der ses i korets sydvesthjørne på fig. 169. 2) Svarende til †præstestol
nr. 2.65
Brudeskammel, o. 1860,65 af træ, med kannelerede
sider og ben og polstret med brunt skind, fastgjort
med messingsøm. Skamlen opbevares på loftet.
†Herskabsstole. 1-2) Otte Krag og Anna Rosenkrantz’ stole, antagelig opsat 1662 (jf. †alterdug nr. 1,
†messeskjorte nr. 2, †dåbshåndklæde). Stolene, der
stod som de forreste i skibets stolerækker (jf. fig.
169),240 var udsmykket med malede våbenskjolde
og indskrifter, henholdsvis: »Otte Kraghs Fæderne
og Møderne 1662« og »F(ru) Anna Rosenkrants
Fæderne og Møderne 1662« (jf. sagn s. 2214).241
Stolene må være nedtaget ved restaureringen 1865.
†Lukket stol, omtalt 1862, en ‘indklædt, faststående stol’ i søndre korsarm.65

2284

SUNDS HERRED

Fig. 85-86. Løse stole. 85. Nr. 1, o. 1865 (s. 2284). 86. Nr. 2, o. 1900, (s. 2284). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Loose
chairs. 85. No. 1, c. 1865. 86. No. 2, c. 1900.

Løse stole. 1) (Fig. 85), o. 1865, 11 stole af bejdset
egetræ med gennembrudt ryg med tre arkader og
rygpille med blad- og firpasornamentik, svungne
forben og lige bagben. Sædet er polstret med
brunt skind, fastgjort med messingsøm. Stolene
står på herskabspulpituret. 2) (Fig. 86), o. 1900, 12
stole af lakeret eg med fladbuet ryg, svejfet forsarg
hvorpå knap, drejede forben og svungne bagben.
Sæde og ryg er polstret med rødt plys.Til ryggens
overkant er fastgjort et greb af messing. Stolene,
der står i korsskæringen og søndre korsarm, blev
repareret 1978; de betegnedes da ‘grevestolene’.36
3) 2012, Farstrup, stabelstole af lakeret bøg, sæde
og ryg er polstret med rødbrunt, uldent stof. De i
alt 60 stole står stablet i korsarmene.
Fem bænke, 1865, med svejfede ben, uden ryglæn, malet hvide og lysegrå, er hensat i våbenhuset, på herskabspulpituret og i skibets vestfag. De
var oprindeligt egetræsmalede.

†Bænke, omtalt 1862. I koret var fire bænke, i
søndre korsarm to og i våbenhuset to lange og tre
korte.65
Borde. 1) Formentlig 1865, med drejede ben,
hvidmalet. I våbenhuset. 2) 2018, ovalt, hvidmalet. I nordre korsarm.
Særlige rumindretninger. (Jf. fig. 46 og 56), 1865,
et præsteværelse bag alteret, afskærmet ved to †paneler i nygotisk stil med stavværksdekoration og
kronet af en frise med korsblomster i gennembrudt arbejde, opsat mellem altertavlen og korets
langvægge. I hvert panel var en spidsbuet dørfløj.
Panelerne, der var samhørende med altertavle nr.
2, var oprindeligt egetræsmalede, siden 1961 grå
med hvidt stavværk.174
†Skab, omtalt 1662, da det blev malet.113
*Pengeblok (fig. 87), antagelig 1700-tallet, ifølge
traditionen flyttet fra kirken til det nystiftede hospital 1770 (s. 2218).242 Af egetræ, 108 cm høj,
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overalt rødmalet. Selve blokhuset er beslået med
jernplader, og lågen lukkes med et hængslet jernbånd med overfaldslukke. Låget har pengerille
under en bred jernbøjle. Blokken er fastgjort til
hospitalets østmur. †Pengeblok, omtalt 1862.65
Pengebøsser. 1-2) (Fig. 88), o. 1850, tidligst omtalt 1862,65 af sortmalet jernblik med pengetragt foroven og hængslet låge i forsiden hvorpå
indskrift med forgyldt antikva: »Til de Fattige«.
Opbevares på loftet. 3-5) 1936,36 af messing, cirkulære med pengetragt foroven og Georgskors i
relief på forsiden. Opsat på hver side af døren til
våbenhuset samt ved døren i nordre korsarm.
Klingpung (fig. 89), o. 1750-1800, med drejet
sortmalet skaft med dølle og bjælde af jernblik
samt pose af rødt fløjl, prydet med guldgaloner
og foret med lyst skind. En tilsvarende †klingpung
omtales 1862.65

Fig. 87. *Pengeblok ved hospitalet, antagelig 1700tallet, ifølge traditionen overført fra kirken 1770 (s.
2284). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – *Money box at
the hospital, probably 1700s, according to tradition transferred from the church in 1770.
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Fig. 88. Pengebøsser, o. 1850 (s. 2285). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Money boxes, c. 1850.

Dørfløje. De udvendige dørfløje har blåmalet
yderside, gråmalet inderside. 1) (Jf. fig. 30),1865,
dobbeltfløjet fyldingsdør i nygotisk stil med stavværksudsmykning på ydersiden og rudefrise på
indersiden. Indsat i spidsbuet gerigt. I hovedindgangen i våbenhusets sydmur. 2) (Jf. fig. 23-24),
muligvis 1865, rundbuet enkeltfløj, for opgangen
til tårnet. 3) (Jf. fig. 23), nyere dobbeltfløj, hver
fløj med to fyldinger, den øvre rektangulær, den
nedre kvadratisk. I nordre korsarms østmur. En
indvendig dørfløj mellem våbenhus og kirke (jf. fig.
18 og 31) svarer til nr. 1. Den er malet lysegrå;
stavværksdekorationen vender mod våbenhuset.
†Dørfløje. 1) Senmiddelalderlig, beslået med ikke
umiddelbart forståelige tegn eller ornamenter af
jern, anbragt i vandrette bånd; muligvis blot resterne af en mere omfattende udsmykning.243 Døren fandtes endnu på sin plads i kirken 1755, da
dens beslag blev aftegnet af kapellan J. Jessen (fig.
173).164 1808/09 kaldes den ‘gammel og ubrugelig’; den var da nedtaget og opbevaredes på Egeskov, hvor beslagene blev aftegnet på ny af sognepræst Rasmus Lassen.244 2) 1589 nævnte Jacob
Madsen en ‘dobbelt let dør’. Fløjenes placering er
uvis.245 3) Omtalt 1862, en dobbeltfløj for indgangen i våbenhuset.65 4) Omtalt 1862, en fyldingsdør mellem våbenhuset og kirken.65
†Pulpiturer. 1) Formentlig o. 1650-1750, tidligst
omtalt 1847, opsat på vestvæggen (jf. fig. 169).27
Pulpituret, der hvilede på fire søjler af træ, havde
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Fig. 89. Klingpung, o. 1750-1800 (s. 2285). Foto Ar nold
Mikkelsen 2019. – Collection bag, c. 1750-1800.

opgang via en trappe i kirken og var møbleret
med otte stole.65 Nedtaget 1865.
2) (Jf. fig. 36c), 1865, opsat ved vestvæggen som
erstatning for nr. †1; sandsynligvis fra første færd
benyttet som orgelpulpitur. Pulpituret var båret
af to søjler. Brystningen, fornyet 1936, bestod
af fyldingspaneler på hver side af orgelfacaden.
De enkelte fag var adskilt af kannelerede pila-

stre med volutkapitæler under en fælles håndliste.
1961 blev pulpituret malet gråt med røde, sorte
og gyldne detaljer; fyldingerne havde gylden, beslagværkslignende ornamentik med halvrosetter
og bosser på mørk bund.246 Brystningens oprindelige staffering var formentlig udført af Erik Pedersen (jf. †orgel nr. 2). Pulpituret blev nedtaget
ved restaureringen 2010-11.
Herskabspulpitur (jf. fig. 35), 1865, opsat tværs
over åbningen til nordre korsarm. Brystningen
har otte fyldinger, hvoraf de to yderste i hver side
har påsat stavværksornamentik, mens de fire midterste har påsatte, reliefskårne våbenskjolde for
Krag, Bille-Brahe, Bülow og Raben. Bagpanelet
har højrektangulære fyldinger, og opgangen, der
løber langs korsarmens østvæg, har drejede balustre og stavværksbort under en profileret håndliste; den afsluttes af en cylinderformet mægler
forneden. Oprindeligt var der desuden adgang
via en udvendig †trappe (jf. s. 2240).32 Pulpituret
er malet lysegråt, våbenskjoldene står i heraldiske
farver. Det var tidligere malet i forskellige grå nuancer med kulørte våbenskjolde.174
†Herskabspulpitur, formentlig opsat o. 1750 af
Sofie Justdatter Juel, enke efter etatsråd Niels
Krag; tidligst omtalt 1768 (jf. (†)hospital, dåbsfad, †kiste nr. 34). Pulpituret, der var opsat samme sted som det nuværende herskabspulpitur,
hvilede på fire runde søjler af træ og var ‘smukt
prydet’ med våbenskjolde for Krag og Juel samt
‘maling’.247 1862 nævnes desuden malede våbenskjolde for Bille(-Brahe) og Raben, der må være
tilføjet o. 1800.65 Opgangen var via en udvendig †herskabsopgang (jf. s. 2239).65 Pulpituret må
være nedtaget ved restaureringen 1865.
Orgel (jf. fig. 90), 2011,248 med 18 stemmer,
to manualer og pedal. Bygget af P. G. Andersen
& Bruhn Orgelbyggeri, Rødekro og Ølstykke.
Disposition: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte
8', Oktav 4', Spidsfløjte 4', Quint 22/3', Oktav 2',
Mixtur III, Trompet 8'. Svelleværk: Salicional 8',
Gedakt 8', Kobbelfløjte 4', Gemshorn 2', Quint
11/3', Obo 8', Tremulant. Pedal: Subbas 16', Oktav
8', Gedaktbas 8', Fagot 16'. Manualomfang C-g3,
pedalomfang C-f 1. Koblinger: HV+SV, HV+SV
16', P+HV, P+SV. Opstillet på gulvet i vest med
østvendt facade.
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Fig. 90. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior looking west.

†Orgler. 1) Sandsynligvis 1865,212 med fire stemmer.237 Bygmester ukendt. Disposition (C-f 3 ):
Principal 8', Fugara 8', Gedakt 8', Oktav 4'.249
Orglet, der stod på †pulpitur nr. 2, blev 1881 omtalt som et ‘lille, men meget godt orgel’,250 men

1923 var det dårligt efter sagkyndigt skøn.237 Det
blev taget i bytte af orgelbyggeren ved opstilllingen af nr. 2.
2) 1936, med syv stemmer, en transmission, ét
manual og pedal. Bygget af Marcussen & Søn,
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Fig. 91. Præsterækketavle, 1763, med samtidig funktion som epitafium over
sognepræst Hans Arentsen Steenstrup (†1775) og hustru Riborg Helvig
Erichsdatter Svitzer (†1788) (s. 2289). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Board
listing incumbents, 1763, with concurrent function as commemorative tablet for the
parson Hans Arentsen Steenstrup (†1775) and his wife Riborg Helvig Erichsdatter
Svitzer (†1788).

Aabenraa. Disposition: Manual (C-f 3 ): Quintatøn
16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte
4', Quartian 22/3'+2', Mixtur 4 fag. Pedal (C-d1):
Subbas 16' (tr.). Kobling: M-P. Pneumatisk aktion, taskevindlader.251 På †pulpitur nr. 2 med
østvendt facade, tegnet af maler Erik Pedersen,252
og sydvendt spillebord.253 Facaden, der flankere-

des af kannelerede søjler, var udformet som en
svejfet baldakin under en profileret overligger;
stafferingen svarede til pulpiturets. Pibemateriale
fra orglet opbevares ved kirken.
Salmenummertavler. 1 (Fig. 92), 1865, fem tavler i nygotisk stil med stavværksroset foroven og
kølbueformet afslutning, kronet af en korsblomst.
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Til skydenumre. Tavlerne er malet lysegrå, stavværksrosetten har rød bund. Endvidere indskrift
med sort fraktur: »Før prædiken« og: »Efter prædiken«. Tavlerne opbevares på loftet. 2) 2010-11,
fem enkle tavler af sortmalet træ med nummerbrikker til ophæng (hvide cifre). Ophængt på
skibets langvægge samt i nordre korsarm.
Syv †salmenummertavler, o. 1800?, sortmalede, er
omtalt 1862.65
Præsterækketavle (fig. 91), 1763, med samtidig
funktion som epitafium over sognepræst Hans
Arentsen Steenstrup (†1775) og hustru Riborig
(Riborg) Helvig Erichsdatter Svitzer (†1788),
der lod den udføre og opsætte.113
Tavlen, af rødlig kalksten, 125×87 cm, har i de
øvre hjørner forsænkede felter med fligede blade
i relief, mens indskriften med fordybede, til dels
kursiverede versaler udfylder hele fladen:
»Qverndrup sogne præster
fra
reformationen 1536
1.
Hr. Claus N. S. døde a(nno) 1572
2.
Christen Iacobsen 1602
3.
Niels Hansen 1609
4.
Søfren Kiær 1619
5.
Mogens Hansen 1661
6.
Matz Knudsen Lægaard 1691
7.
Peder Claudianus 1715
8.
Clementh Iessen 1761
9. Hans Arentsen Steenstrup 17 æt(atis) (alder)
<F… 1765 Proust i Sunds Herret>254 Esaiæ cap. 41, v. 10
først sogne-præst i Rysl(inge) 32 a(ar) proust i
Gudme-Her(red) 5 a(ar)
her agter at hvile med sin hustroe
Riborig Helvig Erichsdatter Svitzer
Apoc. cap. 2 v. 17
Enddog dis(s)e præste-navne
himmelsk minde vel ey saune
iblant de udvaltes tal,
fik ieg niende i sinde
dem et iordisk æreminde
her at give, før ieg skal
udi støv til støv og blive
samt mit haab til kiende give
ieg og hustroe sove maae
her, og vore been ey røres,
til fra Livsens Herre høres
op til livet I skal staae.
Hav da vor aske vel, du sorte orme-boelig,
alt i Guds haand vor siæl bevares gandske roelig
saa vi i søde roe en herlig samling venter
til himmel-huus og boe os Herren vist hiemhenter.«

Fig. 92. Salmenummertavler nr. 1, 1865 (s. 2288). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Hymn boards no. 1, 1865.

Tavlen var oprindeligt sortmalet; på bladene i de
øvre hjørner ses endvidere spor af forgyldning.
Den blev opsat af Hans Arentsen Steenstrup, der
i sin indberetning 1768 betegner den som ‘min
gravsten’.113 Den er ophængt på nordvæggen i
nordre korsarm, øst for vinduet.
Kirkestævnetavle (fig. 171), o. 1750-1800, af træ,
40×19 cm, med svejfet overkant og dråbeformet
hul til ophæng. Sortmalet med indskrift med
hvid kursiv: »Lyses igen til Kirkestevn«. På våbenhusets østvæg.
Andre tavler. (Fig. 158), o. 1798, af træ, 44,5×27
cm, oval, lyst gråmalet med indskrift i form af et
skriftsted med sort fraktur: »Kommer Eders Veiledere ihu, som haver forkyndet Eder det Guds
Ord, og naar I betragte Udgangen af Deres Vandel da efterfølger Deres Troe. Hebr. 13. 7«. Tavlen
var oprindeligt fastgjort til et kors, der stod på
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Fig. 93. Lysekrone nr. 1, 1696, skænket af Elisabeth Bertelsdatter Brun, enke efter
forpagter på Egeskov Jens Madsen Warde (s. 2290). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Chandelier no. 1, 1696, donated by Elisabeth Bertelsdatter Brun, widow of the tenant at
Egeskov, Jens Madsen Warde.

degn Frederik Christian Christensens (†1798)
grav på kirkegården nord for kirken (jf. kirkegårdsmonument nr. 1).255 Nu ophængt på nordre
korsarms nordvæg, øst for vinduet.
Krucifiks, nyere, 103×68 cm, en kopi af elfenbenskrucifikset fra o. 1220-40 i Herlufsholm
Kirke (DK Sorø 1131). Kristusfiguren, af gråmalet zink, hænger i skrå arme, hovedet falder mod
højre skulder, og kroppen er svajet mod venstre;
de parallelle fødder er fæstnet med hver sin nagle.

Det folderige lændeklæde er knælangt. Korstræet
er af bejdset eg. Krucifikset er ophængt på pillen
over døbefonten (jf. fig. 35).
Lysekroner. 1) (Fig. 93), 1696, skænket af Elisabeth
Bertelsdatter Brun, enke efter forpagter på Egeskov, Jens Madsen Warde (jf. lysearm ndf., gravsten
s. 2299). Kronen har otte fligede, s-svungne arme
hvorover otte pyntearme med godronnerede lyseskåle og småspir, alle udgående fra et balusterskaft
med kugle- og skiveled. Skaftet afsluttes foroven
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Fig. 94. Lysekrone nr. 2, 1748, skænket af Camille Jessie Bille-Brahe 1925 (s. 2291).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Chandelier no. 2, 1748, donated by Camille Jessie BilleBrahe in 1925.

af en ørn med udbredte vinger hvorover trepasformet ophængsring, forneden af en stor hængekugle med drueklaseformet knop og indskrift
med fordybede, tildels sammenskrevne versaler:
»Denne livsecrone haver dend dydedle matrone
Elisabet Bertelsdaater Brvn foræret til Qverndrvp
Kierke efter hendes salig mand Jens Madsen Waerde fordum forpacter paa Egeskov som dødde den
28 May anno 1696 oc liger her vnder begraven«.
Indskriften afsluttes af en graveret bladranke.

Kronen hang oprindeligt i korsskæringen over
mandens gravsted256 og siden ud for indgangen
fra våbenhuset. Siden 2010-11 atter ophængt i
korsskæringen i en spiralsnoet, guldbronzeret
jernstang (jf. fig. 35 og 90).
2) (Fig. 94), 1748, skænket til kirken 1925 af
Camille Jessie Bille-Brahe,177 med 2×6 stærkt fligede, s-svungne arme; mellem armene er mindre
pyntearme med refleksblomster. Balusterskaftet
afsluttes foroven af en ørn med spredte vinger
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Fig. 95. Årstal, initialer og hjertesymbol. Detalje af
lysekrone nr. 2 (s. 2291). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Date, initials and heart symbol. Detail of chandelier no. 2.

hvorover cirkulær ophængsring, forneden af en
fladtrykt hængekugle med langstrakt, stærkt profileret knop. På kuglen er et graveret symbol, et
hjerte gennemboret af en pil hvorover to kryds-

lagte stave med krumme ender, ledsaget af årstallet »1748« og initialerne »IN«, alt indrammet af
palmekviste (fig. 95). Kronen er ophængt i skibets tredje fag ved udgangen til våbenhuset i en
spiralsnoet, guldbronzeret jernstang (jf. fig. 47).
3) O. 1925-50, et efterladt arbejde fra Knud Eibyes Kunstsmedje, Odense, anskaffet for midler
skænket af gårdejer Jørgen Jørgensen, Dyrebjerggård, og ophængt 1963.257
Kronen, en barokkopi, har otte svejfede og fligede arme med fugleprofil i de indre slyng; hver
arm bærer to lyseholdere, formet som kuglevaser.
Balusterskaftet, med profilled med tovsnoning,
afsluttes forneden af en hængekugle med stærkt
profileret knop, foroven af en topfigur i form af
en løve, der sidder på bagbenene og mellem forpoterne holder et todelt skjold hvorpå indskrift
med graveret skriveskrift: »Ophængt 1963. Skæn-

Fig. 96. Lysearm, 1696, skænket af Elisabeth Bertelsdatter Brun, enke efter forpagter
på Egeskov Jens Madsen Warde (s. 2292). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Candle
bracket, 1696, donated by Elisabeth Bertelsdatter Brun, widow of the tenant of Egeskov Jens
Madsen Warde.
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Fig. 97. »Georg Stage«. Kirkeskib, 1963, udført af skibstømrer Thorvald Knudsen, Svendborg, skænket af redningsbestyrer Gunnar Aaskov Petersen (s. 2293). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church ship “Georg Stage”, 1963,
made by the ship’s carpenter Thorvald Knudsen, Svendborg, donated by lifeboat skipper Gunnar Aaskov Petersen.

ket af gdr. Jørgen Jørgensen, Dyrebjerggaard. 1863
1949«. Kronen er ophængt i skibets andet fag i en
snoet, sortmalet jernkæde med forgyldte kugler.
4) Nyere barokkopi, anskaffet 1963 fra en privatmand.7 Kronen har 2×6 s-svungne, fligede arme, balusterskaft med godronnerede led og hængekugle med profilknop. Ophængt i skibets fjerde
fag i en snoet, sortmalet jernkæde med forgyldte
kugler.
5-6) 2010-11, af messing, med otte let opadbuede arme og lille hængekugle. I korsarmene.
Lysearm (fig. 96), 1696, skænket af Elisabeth
Bertelsdatter Brun, enke efter Jens Madsen Warde
(jf. lysekrone nr. 1, gravsten s. 2299).Til to lys. Fra
en cirkulær, kuplet vægplade udgår en s-svungen,
fliget arm med en siddende, vinget satyr258 i det
indre slyng og en fugl i det ydre; midt på armen
endvidere et pyntespir.To svungne tværarme bæ-

Danmarks Kirker, Svendborg

rer flade lyseskåle og har som midtfigur et lille
spir. På vægpladen er giverindskrift med fordybede versaler: »Denne livsearm haver Elisabet
Bertelsdaater Brvn s(alig) Iens Madsen Wardes
foræret til Qverndrop Kiercke anno 1696«. Opsat
på sydvæggen ved prædikestolen.
Tre nyere lampetter af messing, hver med tre
elektriske pærer, er opsat i nordre korsarm.
To kandelabre, o. 1900, af sortlakeret træ, med
drejet skaft og tværarm hvorpå syv tilsvarende
lyseholdere. Opbevares på loftet.
Lysglobus, moderne, af sortlakeret jern. Globussen, på cirkulær fodplade, dannes af seks lodrette
bånd hvorom et vandret bånd med 18 skåle til lys
og krones af et lille kors. Endvidere en lyseholder
i midten.Ved indgangen til nordre korsarm.
Kirkeskib (fig. 97), 1963, »Georg Stage«, en model af skoleskibet af samme navn, udført af skibs-
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tømrer Thorvald Knudsen, Svendborg, skænket
af redningsbestyrer Gunnar Aaskov Petersen til
minde om hans forældre, landpostbud Vilhelm
Petersen og hustru Anna, Kværndrup.259 Tremastet fuldrigger. På dækket er en sølvplade med
indskrift om donationen.260 Skroget er rød- og
sortmalet; navnet står med forgyldte versaler på
agterspejlet: »Georg Stage København«. Ophænget, af snoede kobbertråde, er skænket af smedemester Poul Rasmussen, Ryslinge.7 Skibet hænger i buen mellem skibets andet og tredje fag.
†Ligbårer. 1) Omtalt 1656, da den var ‘ganske
forfalden’ og ubrugelig.9 2) Omtalt 1666.26 3)
Omtalt 1809.49 Båren stod i våbenhuset. 1933
blev rester af den anvendt som stige på loftet.233
Tårnure. 1) (Fig. 98), o. 1850, udført af urmager Lars Jørgensen, Horne.261 Af sortmalet smedejern, 70×47 cm, 63 cm højt, med hagegang.

Fig. 98. Tårnur nr. 1, o. 1850, udført af urmager Lars
Jørgensen, Horne (s. 2294). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Tower clock no. 1, c. 1850, made by the clock maker
Lars Jørgensen, Horne.

Værket henstår i et tømret aflukke i klokkestokværket; det er ude af brug. 1980 var uret i dårlig
stand; 1997 blev det vurderet, at istandsættelse
ikke kunne betale sig.129
2) 2010-11, fra firmaet Hörz.
†Tårnur, tidligst omtalt o. 1708.262 1768 blev
det beskrevet som ‘et stort, dog nu gammelt slåværk’.263 Værket var indrettet, så det slog timeslag
på den store klokke og desuden på en lille †sølvklokke i koret.263 1814 var urværket ubrugeligt,49
1831 var det taget ned,49 og 1838 noterede synet,
at det enten måtte repareres eller kasseres.49
Urskive, o. 1850(?), af metal, cirkulær, sort- og
blåmalet med forgyldte romertal og visere. På
den rødmalede bagside er restaureringsindskrift
med sort antikva: »September 1977. Johs. Larsen
Kværndrup«. Skiven er indsat i vestmuren i klokkestokværket.
Klokker. Ved klokkeskatten 1528-29 afleverede
kirken en klokke (nr. †1). Da Jacob Madsen besøgte kirken i marts 1589, hang der to klokker i
tårnet; disse synes dog at være frakommet kirken
igen, uvist hvornår (nr. †2-3).264 Siden har kirken modtaget to andre klokker, oprindeligt udført til henholdsvis Øster Skerninge 1579 (nr. †4)
og Frørup 1589 (nr. 1).265 1842 blev klokken fra
Øster Skerninge omstøbt til nr. 2.
1) (Fig. 99), 1589, støbt af Matthias Benninck,
Lübeck, til Frørup Kirke (Vindinge Hrd.) på foranledning af den derværende præst og to kirkeværger, hvis navne er anført på klokken. 100 cm
i tværmål. Om halsen er et detaljerigt ornamentbånd med vaser mellem vingede holdere vekslende med blomsterstande under englehoveder
(jf. fig. 174). Derunder er tolinjet indskrift med
fraktur og versaler: »anno 1589 lod hederliige
og wellerde mand her balsar (Baltzar) pederson
sogneprest wdij froruppe och kirckewerrier sammested som er erliige och welfornufftige mend
niels digenson wdij ludegaard (Sludegård) oc
pouel nielson ij froruppe stobe denne klocke tiill
froruppe kirckis brug oc behoff. Stouet ij libeck
aff matis benninck. Lavdate deo in simbalis bene
sonantibvs« (Pris Gud med klingende cymbler (Sl.
150,5)).266 Over og under slagkanten er tætstillede
profillister. Hankene er smykket med langskæggede mandshoveder (jf. fig. 174).267 Klokker af

KVÆRNDRUP KIRKE

2295

Fig. 99-100. Klokker. 99. Nr. 1, 1589, støbt af Matthias Benninck, Lübeck (s. 2294). 100. Nr. 2, 1842, støbt af I. C.
& H. Gamst, København (s. 2295). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Bells. 99. No. 1, 1589, cast by Matthias Benninck,
Lübeck. 100. No. 2, 1842, cast by I. C. & H. Gamst, Copenhagen.

samme støber med tilsvarende udsmykning findes
i talrige kirker, bl.a. Odense Vor Frue (1589, DK
Odense 1136) og Mårslet (1594, DK Århus 2274).
Det er uvist, hvornår klokken er overført til
Kværndrup. 1755 var den kirkens største klokke.
Den er 1996 omhængt i moderne vuggebom
sydligt i klokkestolen (s. 2250).
2) (Fig. 100), 1842, støbt af I. C. & H. Gamst,
København, af †klokke nr. 4. 67 cm i tværmål.
Om halsen er en akantusfrise og derunder støberindskrift med versaler: »Støbt af I. C. & H. Gamst
Kiøbenhavn a(nn)o 1842«. Klokken er ophængt
nordligt i klokkestolen i moderne slyngebom.

†Klokker. 1) Senmiddelalderlig, afleveret ved
klokkeskatten 1528-29.268 Klokken vejede 264
kg, omtrent det halve af de klokker, kirkerne i
Skårup og Ollerup måtte aflevere (s. 1807 og
2046).
2-3) Uvis datering, omtalt af Jacob Madsen
1589.215 En af dem kan muligvis være identisk
med nr. 4.
4) 1579, overført fra Øster Skerninge Kirke,
uvist hvornår. Klokken, der havde indskrift med
latinske bogstaver, er beskrevet under Øster Skerninge (s. 1992). Den blev taget ud af brug pga.
ælde og 1842 omstøbt til klokke nr. 2.27
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Fig. 101. Mindetavle nr. 1, 1852, over fire faldne i krigen 1848-50 (s. 2299).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Memorial tablet no. 1, 1852, to four of the fallen
in the war of 1848-50.

GRAVMINDER
Oversigt. Kirken rummer en præsterækketavle fra 1763,
der samtidig tjener som epitafium (s. 2289), og to mindetavler over faldne i de slesvigske krige. Endvidere en
gravsten fra 1696. I søndre korsarm, opført i årene o.

1600 (s. 2236), findes Ulfeldts kapel, der i sin nuværende
skikkelse er indrettet 1616 af rigskansler Jakob Ulfeldt
og hustru Birgitte Brockenhuus og siden benyttet af
ejerne af Egeskov (s. 2300). I kapellet, der er afskærmet
fra kirken ved et gitter af træ, findes fire epitafier og mindetavler og syv gravsten. Under det er en (†)gravkrypt.
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Vedrørende epitafier og mindetavler i Ulfeldts
kapel, se s. 2307.
†Epitafium, o. 1569, over Frands Brockenhuus
til Bramstrup, søn af Mikkel Brockenhuus til
Bramstrup, rigsmarsk, †1569, og hustru Anne
Tinhuus, datter af Laurids Tinhuus til Egeskov,
†1565, samt deres datter, jomfru Dorte Brockenhuus, †1553 på Egeskov, tre år gammel, og deres
sønnesøn, Frands Brockenhuus, søn af Laurids
Brockenhuus og Karen Skram, †2. nov. 1580 på
Nyborg Slot, syv år gammel; sidstnævnte formentlig tilføjet sekundært (jf. gravsten i kapellet
nr. 6-7).269
Det øjensynligt bemærkelsesværdige epitafium
kendes primært fra sognepræst Peder Andersen
Claudianus’ detaljerede beskrivelse fra o. 1708,
men blev også fremhævet af Jacob Madsen. Det var
af egetræ; antagelig et arkitektonisk opbygget epitafium med storstykke, kantet af søjler, postament
og topstykke. I storfeltet var et maleri af Kristus på
korset, flankeret af Frands Brockenhuus og sønnesønnen, der må være tilføjet sekundært, på den
ene side, og af Anne Tinhuus og parrets datter på
den anden, alle gengivet knælende.270 Endvidere
var der på rammeværket i seks adskilte scener malet motiver fra lidelseshistorien, måske anbragt som
småbilleder omkring storfeltets maleri, svarende til
kompositionen på altertavlen i Kolding Skt. Nikolaj fra 1589 (DK Vejle 663), eller i egentlige sidefelter.271 Motiverne omfattede: 1) Jesus for Pilatus, 2)
Korsbæringen, 3) Korsfæstelsen, 4) Gravlæggelsen,
5) Opstandelsen og 6) Dommedag.272
Epitafiets indskrift var delt i tre afsnit. Hovedafsnittet, der omhandlede ægteparret, stod forneden, antagelig i postamentfeltet; den gengives
her efter Jacob Madsen: »Johannes 11. Jeg er Liffuet oc Opstandelszen. Huem som troer paa mig
osv.273 Her ligger begraffuet Erlig oc Welbyrdig
Mand, Frans Brochenhusz til Brangstrup,Welbyrdig Michel Brockenhuszs Søn til Brangstrup, som
war Danmarkis Riges Marsk, som bleff skaat aff
Rigens Fiender, de Suenske, for Warbierg den 31.
Octobris oc døde i Halmsted den 14. Dag Novemb. Aar 1569. Med sin kiære Hustru, Erlig oc
Welbyrdig Fru Anne Tinhusz, som war Welbyrdig
Lauritz Tinhuszis Daatter til Egeskoff, som døde
paa Egeskoff den 2. Julij Aar 1565«. På ‘siderne’
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Fig. 102. Mindetavle nr. 2, o. 1864, over to faldne i
krigen 1864 (s. 2299). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Memorial tablet no. 2, c. 1864, to two of the fallen in the
war of 1864.

var indskrift over de afdøde børn, henholdsvis:
»Med en deris kiere Daatter, W. Jomfru Dorithe
Brochenhuszes, som døde paa Egeskou Aar 1553,
der hun war paa thredie Aar gamel« og: <»Her
ligger ocsaa begraffuet E. og W. Juncker, Wnge
Frantz Brochenhusze, W. Lauritz Brochenhusziz
oc Fru Karen Skrams Søn, som døde paa Nyborg
den 2. Dag November Aar 1580, der hand war
paa sit siuende Aar«>.
1589 beskrev Jacob Madsen epitafiet som ‘en
smuk tavle af træ, formalet med piller allevegne
med guld og sølv’,215 og 1755 omtalte kapellanen
det som ‘sirligt’.164 1762 noterede Søren Abildgaard, at indskriften var malet med forgyldte bogstaver, men meget beskadiget.274 Epitafiet hang på
nordvæggen i koret over parrets gravsten (nr. 6)
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Fig. 103. Gravsten, 1696, over forpagter på Egeskov Jens Madsen Warde (†1696) (s. 2299). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Tombstone, 1696, of tenant of Egeskov Jens Madsen Warde (†1696).
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og begravelsessted (s. 2337) (jf. fig. 169).275 Det
omtales ikke i beskrivelsen af kirken fra 1847 og
må antages at være fjernet før dette tidspunkt.27
Mindetavler. 1) (Fig. 101), 1852, »for dem fra
sognet der faldt i felttogene mod de slesvig holsteenske oprørere i aarene 1848, 49 & 50«: F.
Henze, cand.phil., frivillig i 12. linjebataljon, †23.
april 1848 ved Slesvig, Jens Christian Rasmussen,
Trunderup, 5. linjebataljon, †23. april 1849 i Kolding, Anders Jørgensen, Krarup, 3. jægerkorps,
†6. juli 1849 ved Fredericia, Peder Pedersen, Ellerup, 2. forstærkningsjægerkorps, †25. juli 1850
ved Isted. Tavlen er opsat af »Fædrelandsvenner i
Qverndrup Sogn« 25. juli 1852. Indskriften afsluttes med et hædrende vers.
Tavle af støbejern i tilsvarende, profileret ramme, 154×93 cm, indskrift med reliefversaler. I de
øvre hjørner er relief af et englehoved, omgivet af
blomstrende kviste. Tavlen er sortmalet, rammen
hvidgrå med forgyldte profiler, indskriften og ornamenterne forgyldt. Nederst på tavlen er en dekoration, malet med gylden farve, vistnok en siddende skikkelse med et kors under to krydsede faner hvorom en krans.Tavlen er restaureret 1992.276
Den hang oprindeligt på nordvæggen i skibet;65
nu på våbenhusets nordvæg, vest for døren (jf. fig.
31).
2) (Fig. 102), o. 1864, over »De af Kværndrup
Sogn som ofrede Livet i Krigen mod Prøisen og
Østrig Aar 1864«: Lars Henriksen, Kværndrup, 5.
infanteriregiment, †2. april ved Dybbøl, og Rasmus Jørgensen, Trunderup, 6. infanteriregiment,
†13. april 1864 ved Dybbøl. Tavlen er opsat af
»Krigskammerater«.
Skjoldformet tavle af hvidt marmor, 87×57 cm,
med indskrift med fordybet antikva, udfyldt med
guld. Over indskriften er tilsvarende palmegren og
kors. Ophængt på våbenhusets vestvæg (jf. fig. 31).
Vedrørende gravsten i Ulfeldts kapel, se s. 2316.
Gravsten (fig. 103), 1696, over Jens Matzen
(Madsen) Wahre (Warde), * i Jylland, i seks år
forpagter på Egeskov, g.m. Elisabeth Bertelsdaater (Bertelsdatter) Brun i syv år otte måneder,
†1696, 40 år gammel (jf. lysekrone nr. 1, lysearm s. 2293). Stenen blev lagt af sidstnævnte, hvis
navn er fremhævet med lidt større typer efter
gravskriften.

Grå kalksten, 181×119 cm. I hjørnerne er
seksbladede dobbeltrosetter; indskriften med fordybede, til dels sammenskrevne versaler, der er
anbragt i to kolonner, adskilt af lodrette linjer,
udfylder hele fladen:
»Her sover sødt
her hviler bløt
iblant de dødis skare
den agtbar mand
den erlig mand
min mand
Jens Matzen Wahre
i Iyland fød
her salig død
i fyrretyv aaers alder
deraf 6 aar
haft pagtningsgaard
som Egeskov mand kalder
ieg hos hans sid
sad uden qvid
syu aar ott maanetz tider
saa skiltis vi
men suk udi
min bryst tilbage
bliver
dog skal vi vel
min elskte siæl
forsamles med hinanden
naar engang Gud
vil kaelde ud
af graven en og anden
Guds engel vil
nu bære til
et tørklæd at formilde
din øyne taar
men enkens saar
Gud læg af trøstens kilde
Elizabeth Bertels
daatter
Brun
1696«.

Stenen lå oprindeligt i midtergangen lige foran
korsskæringen.27 1865 blev den flyttet til våbenhuset; 1877 blev den taget op af gulvet og opsat
mod østvæggen på en muret, hvidkalket sokkel.65
†Gravsten. 1) O. 1609, over Niels Hansen, sognepræst, †1. aug. 1609. O. 1708 var stenen kun
fragmentarisk bevaret.277
2) O. 1631, over Matz (Mads) Pedersen, herredsfoged i Sunds Hrd., boede i Trunderup, †
16
sammesteds, og hustru Karen, †22. okt.
1631 i Trunderup. Stenen lå i gulvet midt i kirken.278
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Ulfeldts kapel (fig. 106-107, jf. også fig. 169), indrettet 1616 af rigskansler Jakob Ulfeldt og hustru
Birgitte Brockenhuus i søndre korsarm og afskærmet i nord mod skibet med et gitter af egetræ.
Langs syd- og vestvæggen er opsat et fællesmonument af sortmalet sandsten over seks generationer
af Ulfeldt-slægten, udformet som en sammenhængende række af i alt 13 paneler. På vestvæggen i forlængelse af monumentet ses desuden en
mindetavle, der redegør for omstændighederne
omkring indretningen af kapellet og oplyser navnene på de der gravlagte personer. Yderligere to
mindetavler, henholdsvis fra 1664 og 1763, er ophængt på østvæggen. Under sandstenspanelet er
en muret forhøjning, hvori er nedlagt seks gravsten fra perioden o. 1485-o. 1604, mens endnu en
gravsten, formentlig fra 1590’erne, er indmuret
i østvæggen. Under kapellet findes en tilmuret,
hvælvet (†)gravkrypt (s. 2328).
Kapellet i sin nuværende skikkelse er som nævnt
indrettet 1616 af Jakob Ulfeldt og Birgitte Brocken-

huus (om opførelsen af korsarmene o. 1600, se s.
2236). Korsarmen, hvis bygherre og præcise opførelsesår er ukendt (jf. s. 2235), var dog muligvis
taget i brug som gravkapel allerede i 1600-tallets første år af Jakob Ulfeldts svigerfar, Laurids
Brockenhuus (†1604). Således fremgår det af indberetninger fra 1700-tallet, at hans gravsten (nr. 7)
lå ophøjet over gulvet midt i kapellet (jf. ndf.), og
at hans †kiste (nr. 1) var hensat i krypten under
det.279 Slægten Brockenhuus havde desuden en
muret begravelse under koret, antagelig indrettet
af Laurids Brockenhuus’ far, Frands Brockenhuus,
i anden halvdel af 1500-tallet (jf. s. 2337).
1616 erhvervede Jakob Ulfeldt Egeskov med
tilhørende patronats- og ejendomsret til Kværndrup Kirke, og samme år afhændede han slægtsgodset Ulfeldtsholm (tidligere Kogsbølle, nuværende Holckenhavn) i Vindinge Sogn (Vindinge Hrd.).280 Ulfeldtfamilien havde hidtil haft
sit gravkapel i Vindinge Kirkes søndre korsarm,
men i forbindelse med salget af godset lod Jakob

Fig. 104. Gitter, 1616, for Ulfeldts kapel (s. 2304). 1:50. Målt og tegnet af V. C. Christensen 1904. I NM (efter Tegninger af ældre nordisk Architektur, 1905). – Grating, 1616, for the Ulfeldt Chapel.
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Fig. 105. Gitter, 1616, for Ulfeldts kapel (s. 2304). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Grating, 1616, for the Ulfeldt Chapel.

Ulfeldt sine forfædres kister, efter indskrifterne
at dømme et antal på i alt 12 (jf. mindetavle nr.
2 ndf.), samt fem gravsten og et †epitafium (s.
2315) overføre til Kværndrup. Langs søndre korsarms syd- og vestvæg lod han opsætte et fornemt
epitafium eller fællesmonument (nr. 1) udformet
som et rigt udsmykket sandstenspanel på 13 fag
med navne og dødsår på de afdøde, der var flyttet
fra Vindinge. Rækken afsluttes med Jakob Ulfeldt
og Birgitte Brockenhuus selv, hvis dødsår ikke er
udfyldt. De fem gravsten (nr. 1-5), der var flyttet fra Vindinge, blev lagt i en muret forhøjning
(højde 49 cm), en ‘æregrav’,281 under epitafiet, og
erindringen om begivenheden blev fastholdt på
en mindetavle (nr. 2), der blev indmuret i vestvæggen. Heraf fremgår, at kapellet i Vindinge
havde været forfaldent, og at flytningen af ‘levningerne og benene af Ulfeldterne af Kogsbøl i
mange generationer’ var sket ‘i hengivenhed og
kærlighed til deres (dvs. Jakob Ulfeldt og Birgitte
Brockenhuus’) forældre’ (dvs. forfædre). Indhol-

det af de kister, der havde stået i krypten i Vindinge, blev formentlig indmuret i et †benhus i det
sydvestlige hjørne af krypten under korsarmen
(jf. fig. 146 og s. 2239).282 Endelig blev kapellet
afskærmet mod kirken med et gitter af egetræ.
Krypten tjente herefter som begravelsessted for
ejerne af Egeskov; først af Ulfeldt-slægten, fra slutningen af 1600-tallet af medlemmer af familien
Krag og fra slutningen af 1700-tallet af medlemmer af slægten Bille-Brahe (jf. †kister og kisteplader ndf.).283 Den sidste begravelse fandt sted 1810.
I hvert fald siden midten af 1700-tallet synes
korsarmen også at have været benyttet til kirkelige formål. 1755 betegnes den således ‘sakristiet’,164 og siden, muligvis allerede fra o. 1775, blev
den benyttet som dåbskapel. I hvert fald fremgår
det 1847, at dåbsenglen (s. 2275) havde sin plads
i søndre korsarm, omgivet af et †dåbsgitter (vistnok i rummets sydøsthjørne, jf. fig. 169).27 1862
nævnes, at der fandtes såvel en †lukket stol som
to †bænke i kapellet (s. 2283-84).
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Fig. 106. Ulfeldts kapel, indrettet 1616 i søndre korsarm (s. 2300). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The Ulfeldt
Chapel, established in 1616 in the south transept.

Fig. 107. Ulfeldts kapel, indrettet 1616 i søndre korsarm (s. 2300). Tegning i NM. Epitaphia 1765. – The Ulfeldt
Chapel, established in 1616 in the south transept. Drawing 1765.
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Fig. 108. Erik Ulfeldt og Maria (Anne) Abildgaard. Detalje af epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts kapel (s. 2308).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Erik Ulfeldt and Maria (Anne) Abildgaard. Detail of sepulchral tablet no. 1, 1616,
in the Ulfeldt Chapel.

Ved restaureringen 1865 blev Laurids Brockenhuus’ gravsten (nr. 7) flyttet fra sin hidtidige plads
midt i rummet og i stedet nedlagt ved de øvrige gravsten på den murede forhøjning, der blev
pudset op og forlænget langs østvæggen. Samtidig blev Frands Brockenhuus’ gravsten (nr. 6) og
Christian Frederik Krags mindetavle (nr. 3) flyttet fra koret og opsat på kapellets østvæg. Kapellet
er angiveligt restaureret i 1870’erne.284 Rummet
benyttes i dag til opbevaring.
Kapellets indretning er nær enestående i dansk
sammenhæng. Med flytningen af sine forfædres

monumenter fra det angiveligt forfaldne kapel
i Vindinge Kirke til den nyopførte korsarm i
Kværndrup udviste Jakob Ulfeldt både omsorg
for de afdøde medlemmer af slægten og sikrede, at vidnesbyrd om slægtens ælde, der kunne
tjene til at konsolidere dens anseelse og magt,
blev bevaret for eftertiden. Informationerne i
de overflyttede gravsten, der repræsenterede Jakob Ulfeldts forældre (nr. 5), farforældre (nr. 4),
olde- (nr. 3) og tipoldeforældre (nr. 1-2), hvortil
kom †epitafiet over hans tidligt afdøde mor, blev
gentaget i det store fællesmonument, der med sin
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Fig. 109. Andreas Ulfeldt og Metta Schwerin. Detalje af epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts kapel
(s. 2308). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Andreas Ulfeldt and Metta Schwerin. Detail of sepulchral
tablet no. 1, 1616, in the Ulfeldt Chapel.

ensartede udførelse yderligere manifesterede den
ubrudte slægt. Endvidere i mindetavlen, der omhyggeligt gengav oplysningerne om de afdøde
samt beskrev omstændighederne omkring flytningen. Den nærmeste danske parallel er Jørgen
Rosenkrantz’ kapel i Hornslet Kirke (Randers
Amt), hvortil stifteren i slutningen af 1500-tallet
lod tre middelalderlige gravsten over sine oldeog tipoldeforældre samt sin farbror overføre fra
andre kirker. Jørgen Rosenkrantz bekostede des-

uden udførelsen af prægtige monumenter over
sine afdøde forfædre og sig selv.285
Gitteret (fig. 104-105), 1616, af egetræ, består af faste sidepaneler omkring et sæt fløjdøre.
Indgangen flankeres af korintiske halvsøjler på
høje søjlepostamenter med beslagværk og bosser; en tilsvarende halvsøjle afslutter gitteret
mod vest, mens der ingen søjle er mod øst.286
De tre fag, hvoraf det vestligste er smallere end
de to andre, har panelfelter forneden og frisøjler
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Fig. 110. Ebbe Ulfeldt og Kirsten Bøistrup. Detalje af epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts kapel (s.
2308). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Ebbe Ulfeldt and Kirsten Bøistrup. Detail of sepulchral tablet
no. 1, 1616, in the Ulfeldt Chapel.

ovenover. Panelfelterne har hver to flad- eller
rundbuede (i vest) arkader med kvaderdekoration og indridsede småkors over tandsnit, båret
af kannelerede, toskanske pilastre på bosseprydede søjlepostamenter. I sviklerne er cirkelornamenter. Postament- og frisefelterne adskilles
af diamantbosser, og frisøjlerne har prydbælter
med skaftringe. Hovedgesimsen, der er forkrøppet omkring indgangspartiet, har indskriftfrise
under kronliste med tandsnit og bærer top-

prydelser i form af fire drejede vaser. Dørfløjene har bukkehornsbeslag og låseblik med kølbueformet afslutning.287 Gitterets yderside står
i umalet eg, mens indersiden er sortmalet. På
gesimsfrisen ses udvendig en tolinjet indskrift
med forgyldte versaler på sort bund, afbrudt af
Jesusmonogrammer på fremspringene omkring
indgangspartiet: »Ihesvs siger: Ieg er Opstandelsen, oc Lifvet: hvo som troer paa mig, om
hand end døer, skal hand dog lefve: oc hver den
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Fig. 111-112. 111. Knud Ulfeldt. 112. Anne Hardenberg. Detaljer af epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts
kapel (s. 2308). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 111. Knud Ulfeldt. 112. Anne Hardenberg. Details of
sepulchral tablet no. 1, 1616, in the Ulfeldt Chapel.

som lefver, oc troer paa mig, hand skal icke døe
evindelige. Iohan(nes) XI«. Indvendig er en tilsvarende indskrift i fire linjer med Ezekiels vision: »Gvd Herren førde mig i aanden, oc sette
mig paa en wiid marck, som laa fvld met Been.
Oc hand lidde mig allewegne der igennom, oc
see, der laa gandske mange (been) paa marcken,
oc see, de waare meget tørre. Oc hand sagde til
m[ig]: Dv menniskens søn, ment dv oc, at disse
been skvlle bliffve leffvendis igien: oc ieg sagde,
Herre Herre, det vedst dv vel. Oc hand sagde til

mig, spaa om disse been, oc sig til dem, I tørre
been, hører Herrens [ord] saa siger den Herre
Herre om disse been, see ieg wil føre en aande i
Eder, at I skvlle bliffve leffvendis. Ieg wil giffve
Eder aarer, oc lade kiød woxe offver Eder, oc
drage hvd offver Eder, oc [giffve] Eder aande, at
I skvlle bliffve leffvende igien. At I skvlle kiende
at ieg er Herren, naar ieg haffver oplat Eders
graffver, oc wdtaget Eder mit folck aff dem.
Ezechiel cap: XXXVII:«. Gitteret er opsat for
åbningen mellem søndre korsarm og skibet.
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Fig. 113. Jakob Ulfeldt og Anne Flemming. Detalje af epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts kapel (s.
2308). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Jakob Ulfeldt and Anne Flemming. Detail of sepulchral tablet
no. 1, 1616, in the Ulfeldt Chapel.

Epitafier og mindetavler i Ulfeldts kapel. 1) (Fig.
106-107), 1616, fællesmonument over seks generationer af Ulfeldt-slægten, nemlig: Erik Andersen Ulfeldt, †1420, og hustru Anne288 Abildgaard,
†1425; Anders Eriksen Ulfeldt, †1456 (jf. gravsten nr. 1), og hustru Mette Schwerin, †1485 (jf.
gravsten nr. 2); Ebbe Andersen Ulfeldt, †1501,289
og hustru Kirsten Bøistrup, †1505 (jf. gravsten
nr. 3); Knud Ebbesen Ulfeldt, †1540, og hustru
Anne Hardenberg, †1566 (jf. gravsten nr. 4); Jakob
Knudsen Ulfeldt, †1593, og hustru Anne Flem-

ming, †1570 (jf. †epitafium s. 2315 og gravsten nr.
5), samt hendes mor, Maren Juel, †1585;290 Jakob
Jakobsen Ulfeldt (†1630) og hustru Birgitte Brockenhuus (†1656) (jf. også mindetavle nr. 2 ndf.).291
Af sandsten, ca. 229 cm højt, samlet længde
knap 14 meter (ca. 747 cm langs sydvæggen og
646 cm langs vestvæggen) udformet som et vægmonument på 13 fag, opsat i en ret vinkel foran sydvæggen (syv fag) og en del af vestvæggen
(seks fag) over den murede forhøjning (jf. ovf.).
De enkelte fag, der er udformet som våbentavler,
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Fig. 114. Maren Juel. Detalje af epitafium nr. 1, 1616, i
Ulfeldts kapel (s. 2308). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Maren Juel. Detail of sepulchral tablet no. 1, 1616, in the
Ulfeldt Chapel.

adskilles af glatte søjler med korintiske kapitæler,
der hviler på søjlepostamenter med diamantbosser; søjlerne er dubleret for hver ende. Postamentfelterne udfyldes af forskelligt udformede spejlornamenter med volutter og bosser, hvoraf nogle
er suppleret med nedhængende kvaster. Frisefelterne, der adskilles af retkantede fremspring hvorover konsoller med kugler, har malet indskrift
(jf. ndf.). Kronlisten er forkrøppet og bærer top-

stykker udformet som rulleværkskartoucher med
bosser eller englehoveder samt en enkelt roset;
alle kronet af en lille muslingeskal. Storfelterne,
113×81 cm, har relief af afdødes våbenskjold under et draperi, der midtfor er ophængt i en ring
og ved siderne bundet i knuder, suppleret med
forskellige frugtklaser. Under skjoldet er en rulleværkskartouche med indskrift med reliefversaler
i forsænkede bånd. Fra venstre (sydøst) ses:
1) (Jf. fig. 108, 116). Våbenskjold for Ulfeldt;
indskrift: »Ericvs Wlffeldt Andr(eæ) f(ilius) ob(iit)
MCDXX« (Erik Andersen Ulfeldt, †1420).292
2) (Jf. fig. 108, 116). Våbenskjold for Abildgaard; indskrift: »D(omi)na Maria Abbilgaard
vxor ob(iit) MCDXXV« (Fru Maria Abildgaard,
hustru, †1425).
3) (Jf. fig. 109, 117). Våbenskjold for Ulfeldt;
indskrift: »Andreas Wlffeldt Er(ici) f(ilius) ob(iit)
MCDLVI« (Anders Eriksen Ulfeldt, †1456).
4) (Jf. fig. 109, 117).Våbenskjold for Schwerin;
indskrift: »D(omi)na Metta Schwerin vxor ob(iit)
MCDLXXXV« (Fru Mette Schwerin, hustru,
†1485).
5) (Jf. fig. 110, 118). Våbenskjold for Ulfeldt;
indskrift: »Ebbo Wlffeldt And(reæ) f(ilius) ob(iit)
MDI« (Ebbe Andersen Ulfeldt, †1501).
6) (Jf. fig. 110, 118). Våbenskjold for Bøistrup; indskrift: »D(omi)na Christina Biøstrvp
vxor ob(iit) MDV« (Fru Kirsten Bøistrup, hustru,
†1505).
7) (Fig. 111, jf. fig. 119). Våbenskjold for Ulfeldt; indskrift: »Canvtvs Wlffeldt Ebb(onis)
f(illius) ob(iit) MDXL« (Knud Ebbesen Ulfeldt,
†1540).
8) (Fig. 112, jf. fig. 119). Våbenskjold for Hardenberg; indskrift: »D(omi)na Anna Hartenberg
vxor ob(iit) MDLXVI« (Fru Anne Hardenberg,
hustru, †1566).
9) (Jf. fig. 113, 120). Våbenskjold for Ulfeldt;
indskrift: »Iacob Wlffeldt Can(uti) f(ilius) ob(iit)
MDXCIII« (Jakob Knudsen Ulfeldt, †1593).
10) (Jf. fig. 113, 120). Våbenskjold for Flemming; indskrift: »D(omi)na Anna Flemming vxor
ob(iit) MDLXX« (Fru Anne Flemming, hustru,
†1570).
11) (Fig. 114, 121). Våbenskjold for Juel; indskrift: »D(omi)na Maria Ivlia Annæ Flemmingæ
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Fig. 115. Jakob Ulfeldt og Birgitte Brockenhuus. Detalje af epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts kapel (s. 2309).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Jakob Ulfeldt and Birgitte Brockenhuus. Detail of sepulchral tablet no. 1, 1616,
in the Ulfeldt Chapel.

mater ob(iit) MDXXCV« (Fru Maren Juel, Anne
Flemmings mor, †1585).
12) (Jf. fig. 115, 122). Våbenskjold for Ulfeldt;
indskrift: »Iacob Wlffeldt Iac(obi) f(ilius) Reg(ni)
Dan(ici) Cancell(arius)« (Jakob Jakobsen Ulfeldt,
Danmarks Riges kansler).
13) (Jf. fig. 115, 122).Våbenskjold for Brockenhuus; indskrift: »Brigitta Brockenhvs vxor« (Birgitte Brockenhuus, hustru).

Danmarks Kirker, Svendborg

Monumentet er sortmalet med forgyldte detaljer og indskrifter. Våbenskjoldene er fremhævet
med guld, rødt og blåt, og på frisefremspringene
er forgyldte rosetter. I felterne mellem dem er en
græsksproget indskrift i form af et skriftsted (2 Kor.
5,1): »Οἴδαμεν, ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγει(ος) ἡμῶν οἰκία
τοῦ σκήνου(ς) καταλυθῇ, οἰκοδομὴν (ἐκ) θεοῦ
ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνι(ον) ἐν τοῖς
οὐρανοῖς Δευτ[έρα ἐπιστολὴ] πρὸς Κορίνθ[ιους]
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Fig. 116-117. 116. Erik Ulfeldt og Maria (Anne) Abildgaard. 117. Andreas Ulfeldt og Metta Schwerin. Detaljer af
epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts kapel (s. 2308). 1:30. Tegninger i NM. Epitaphia 1765. – 116. Erik Ulfeldt and Maria
(Anne) Abildgaard. 117. Andreas Ulfeldt and Metta Schwerin. Details of sepulchral tablet no. 1, 1616, in the Ulfeldt Chapel.
Drawings 1765.

Fig. 118-119. 118. Ebbe Ulfeldt og Kirsten Bøistrup. 119. Knud Ulfeldt og Anne Hardenberg. Detaljer af
epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts kapel (s. 2308). 1:30. Tegninger i NM. Epitaphia 1765. – 118. Ebbe Ulfeldt
and Kirsten Bøistrup. 119. Knud Ulfeldt and Anne Hardenberg. Details of sepulchral tablet no. 1, 1616, in the Ulfeldt
Chapel. Drawings 1765.
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Fig. 120-121. 120. Jakob Ulfeldt og Anne Flemming. 121. Maren Juel. Detaljer af epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts kapel (s. 2308). 1:30. Tegninger i NM. Epitaphia 1765. – 120.
Jakob Ulfeldt and Anne Flemming. 121. Maren Juel. Details of sepulchral tablet no. 1, 1616, in
the Ulfeldt Chapel. Drawings 1765.

Fig. 122-123. 122. Jakob Ulfeldt og Birgitte Brockenhuus. Detalje af epitafium nr. 1, 1616, i Ulfeldts
kapel (s. 2309). 1:30. Tegning i NM. Epitaphia 1765. 123. Mindetavle nr. 2, 1616, i Ulfeldts kapel
(s. 2312). 1:30. Tegning i NM. Epitaphia 1765.– 122. Jakob Ulfeldt and Birgitte Brockenhuus. Detail of
sepulchral tablet no. 1, 1616, in the Ulfeldt Chapel. Drawing 1765. 123. Memorial tablet no. 2, 1616, in
the Ulfeldt Chapel. Drawing 1765.
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Fig. 124. Mindetavle nr. 2, 1616, i Ulfeldts kapel (s. 2312). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Memorial tablet no. 2, 1616, in the Ulfeldt
Chapel.

κεφ[άλαιον] Ε΄« (Vi ved nemlig, at hvis det telt,
som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi
en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget
med hænder, men er evigt, i himlene, 2. Korintherbrev, kap. 5).
Monumentet fremstår med spor af ældre reparationer med mørtel samt talrige revner, afslag
og afsprængninger, sandsynligvis grundet omfattende korrosion af de jernankre, der har holdt det
samlet og forankret i muren. Øverst på søjleskaftet mellem ottende og niende fag er indhugget:
»PEP 21/9 21«; antagelig en stenhuggersignatur
fra en tidligere istandsættelse. Der er 2005 udarbejdet et forslag til restaurering.293

2) (Fig. 123-124), 1616. Mindetavle over Jakob Ulfeldt og Birgitte Brockenhuus’ indretning
af gravkapellet 1616. I indskriften omtales de
samme personer som på vægmonumentet (nr. 1)
samt ægteparrets lille datter Dorte, †1613:294
»Iehova.
Sepvltvra Wlffeldiorvm et convgvm.
Divina providentia hoc monvmento condvntvr exvviæ ossaqve Wlffeldiorvm de Koxbølle longa
serie, ex antiqvissimo gentilitio sepvlchro
Windinge, partim vetvstate pridem ferme collapso, partim rervm hvmanarvm vicissitvdine mvtato hvc translata, qvorvm animæ corporaqve æterna frvantvr
pace amen.
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Ericvs Wlffeldt Andr(eæ) F(ilius) ob(iit) MCDXX
D(omi)na Maria Abbildgaard vxor ob(iit) MCDXXV
Andreas Wlffeldt Er(ici) F(ilius) obiit MCDLVI
D(omi)na Metta Schwerin vxor ob(iit) MCDLXXXV
Ebbo Wlffeldt, And(reæ) F(ilius) ob(iit) MDI
D(omi)na Christina Biøstrvp vxor ob(iit) MDV
Canvtvs Wlffeldt Ebb(onis) F(ilius) ob(iit) MDXL
D(omi)na Anna Hartenberg vxor ob(iit) MDLXVI
Iacob Wlffeldt Can(uti) f(ilius) ob(iit) MDXCIII
D(omi)na Anna Flemming vxor ob(iit) MDLXX
D(omi)na Maria Ivlia Annæ Flemmingæ
mater ob(iit) MDXXCV
Dorothea Wlffelda virgo Iac(obi)
fil(ia) ob(iit) MDCXIII
Religione et pietate in parentes optime meritos,
Iacob Wlffeldt Iacobi f(ilius) Reg(ni) Dan(iæ)
Cancella-rivs et vxor Brigitta Brockenhvs devote
posvervnt anno salvtis MDCXVI«.
___
(Jehova. De Ulfeldters og deres fruers begravelsessted.
Ved det guddommelige forsyns varetægt gemmes i
dette monument levningerne og benene af Ulfeldterne af Kogsbøl i mange generationer, som er flyttet
hertil fra deres slægtsgrav i Vindinge, der dels omtrent
var faldet sammen af ælde, dels forvandlet af menneskelivets omskiftelser. Må deres sjæle og legemer nyde
den evige fred. Amen.
Erik Andersen Ulfeldt døde 1420
Hans salig hustru Maria Abildgaard døde 1425
Anders Eriksen Ulfeldt døde 1456
Hans hustru salig Mette Schwerin døde 1485
Ebbe Andersen Ulfeldt døde 1501
Hans salig hustru Kirsten Bøistrup døde 1505
Knud Ebbesen Ulfeldt døde 1540
Hans salig hustru Anne Hardenberg døde 1566
Jakob Knudsen Ulfeldt døde 1593
Hans salig hustru Anne Flemming døde 1570
Fru Maren Juel Anne Flemmings mor døde 1585
Dorte Ulfeldt, Jakobs frøken datter døde 1613
Rigets kansler Jakob Ulfeldt og hans hustru Birgitte
Brockenhuus har i hengivenhed og kærlighed til deres
forældre (dvs. forfædre) fromt ladet dette monument
oprette i det frelsens år 1616).

Mindetavle af sort kalksten, 184×118 cm, med
indskrift med fordybede, forgyldte versaler.291 Tavlen er opsat på vestvæggen, fastholdt med jernankre.
3) (Fig. 125), 1664, over Christian Frederik Krag
(*16. nov. 1650), søn af Otte Krag og Anna Rosenkrantz, (†10. sep. 1662), begravet i Roskilde
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(dvs. Roskilde Domkirke (DK KbhAmt 2120)).
Af indskriften fremgår, at epitafiet er opsat af afdødes far, Otte Krag 1664.
Mindetavle af træ, indsat i en profileret ramme, 143×143 cm (lysmål 130×130 cm), sortmalet med forgyldte profiler. På de vandrette
rammestykker er våbenskjolde i heraldiske farver, foroven Krag (tv.) og Rosenkrantz, flankerende et Jesusmonogram, forneden Høeg og
Gyldenstierne samt årstallet »1664« og et Jesusmonogram med versaler: »IHS«; årstal og monogrammer står med forgyldning. På selve tavlen
(100×100 cm) er latinsk indskrift med forgyldte
versaler:
»Sive accedis hospes sive recedis
memoriam mortalitatis tvæ
si docilis es,
serio mecvm meditare
nam absens etiam te docebo
Ego pver eram lavtissimæ sortis,
sive stemma mevm tv respicis
sive natvram
Qvam rara ingenii felicitate melior Devs mire dotaverat
sive nomen,
Qvod qvidem non sine omine Christiano Friderico
decorvm fvit,
patrem Otthonem Kragivm,
matrem Annam Rosenkrantziam,
mihi paternarvm virtvtvm consorti sors dederat.
Prospero qvidem svccessv
ni mortalivm consortio
nimis svbito
fatva non(n)vllorvm opinione
miser ego mortalis excesseram,
nam vix dvodecennis sortem explevi meæ mortalitatis
solis coelis contentvs,
Qvos terris spretis perdivs et pernox desideraveran
illic anima mea perpetvis gavdiis refovetvr,
licet Roeschildia Selandorvm corpvs mevm foveat
Qvod post pavxilli temporis pvtredinem animæ
sociatvm
Svavissima coelestivm animarvm societate
Christo resvscitante,
Gavdiis perennibvs frvetvr
Tv avtem viator dvm adhvc in via et vita es,
mortalitatem tvam serio recordare,
sicq(ve) mecvm qvotidie morere
vt cvm tedestitvit vita tva,
Qvæ sæpe desinit ante qvam incipit,
æternvm beatvs vivere mecvm possis,
filio magnæ spei,
P. Parens O.K:«
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Fig. 125. Mindetavle nr. 3, 1664, over Christian Frederik Krag, i Ulfeldts
kapel (s. 2313). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Memorial tablet no. 3, 1664,
to Christian Frederik Krag, in the Ulfeldt Chapel.
(Vandringsmand, hvad enten du kommer eller går, hvis
du er lærevillig, så tænk med mig alvorligt over, at du er
dødelig, for selv om jeg er fraværende, vil jeg belære dig.
Jeg var en dreng med lykkelige vilkår, hvad enten man
ser på min afstamning eller min natur, som den gode
Gud havde udstyret med en sjælden begavelse, eller mit
navn, der som et tegn var Christian Frederik. Skæbnen
havde givet mig Otte Krag til far og Anna Rosenkrantz
til mor, så jeg kunne tage del i mine fædrene dyder. Og
det kunne været gået lykkeligt, hvis ikke jeg dødelige,
efter nogles tåbelige mening alt for snart, havde forladt de dødeliges samfund. For jeg var næppe fyldt 12
år, da jeg afsluttede min dødelige skæbne, kun tilfreds
med Himlen, som jeg, uden blik for det jordiske, dag
og nat havde længtes imod. Dér genoplives min sjæl i
evig lyksalighed, selv om Roskilde på Sjælland huser
mit legeme, som efter kort tids forrådnelse, når Kristus
vækker det til live, vil blive forenet med sjælen og nyde
den evige lyksalighed. Men du, vandringsmand, må, så
længe du endnu er på vej og i live, huske alvorligt på
din dødelighed og dagligt opholde dig ved mig, så du
ved enden af livet, som ofte slutter, før det er begyndt,
for evigt kan leve saligt sammen med mig. O(tte)
K(rag) satte dette over sin lovende søn).

Mindetavlen hang oprindeligt på korets nordvæg
(jf. fig. 169).172 Antagelig 1865 blev den flyttet til
sin nuværende plads på søndre korsarms østvæg.
4) (Fig. 126), 1763, over Niels Kragh (Krag),
etatsråd og deputeret i søetatens generalkommissariet, herre til Egeskov, Løjtved, Skjoldemose
og Flintholm, *8. juli 1699, †1. nov. 1740, samt
hans to døtre, Edel (Edele) Sophie (Sofie) Kragh
(Krag), *18. dec. 1732, †24. dec. 1739[!], og Sophie Magdalene Kragh (Krag), *5. juli 1736, †12.
dec. 1737, og hans søn, Frideric (Frederik) Christian Kragh (Krag), kammerjunker hos dronning
Juliane Marie, *17. juni 1726, †26. maj 1763 i
Paris »ved en sagte og salig død, som en velbered christen i overværelse af den danske legations
præst herr Schreiber« og begravet sammesteds;
»og var han den sieste af de danske Kragers adelige familie«. Stenen er opsat af de afdødes efterlevende »enkefrue og moder« Sofie Justdatter
Juel (jf. †kister nr. 25-27 og 34).
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†Epitafium i Ulfeldts kapel, o. 1570, over Anne
Flemming til Bavelse, g.m. Jakob Ulfeldt til Kogsbølle og Selsø i otte år, med hvem hun fik fire
sønner og en datter, †(11. nov. 1570) i barselsseng,
(‘i sin alders 26. år’), begravet i Vindinge Kirke
13. nov. 1570 (jf. epitafium nr. 1, mindetavle nr. 2,
gravsten nr. 5). Epitafiet havde indskrift på latin:
»Epitaphium Nobilis Dominæ, Annæ Flemming de Bauelse, vxoris viri generosi Jacobi Vlfeld, Domini de Coxbølle et Selsø, Consiliarii inclyti regis et regni Daniæ.
Anna decens animo, formoso corpore fulgens,
Flemmingæ celebri stirpis, honore potens,
Nobile virginei quondam paradigma pudoris,
Hinc matronarum reddita grande decus:
Ecce Deum verbumque Dei, dum vixit, amauit,
Et fidei veris fructibus enituit;
Huic Ulfeldiadum clarissima fama Jacobus,
Vir pius et constans associatus erat
Coniugio casto, quæ florens octo per annos,
Pignora foecundo germine læta dedit.
Quatuor vt gnatos natam peperisset et vnam,
Occubuit partus victa labore graui.
Pete[!] coenam domini placide, tamen ante refecta,
Se commendauit pectore et ore Deo.
Candida mens ergo nitido lætatur Olympo,
Frigida sub gelido marmore membra iacent.
Sepelita in ecclesia Vinding die 13 Nouemb. Ao.
___
MDLXX«.295
(Gravmæle over den ædle frue Anna Flemming til Bavelse,
hustru til den velbårne herre Jacob Ulfeldt, herre til Kogsbølle og Selsø, Danmarks riges og konges råd.

Fig. 126. Mindetavle nr. 4, 1763, over etatsråd Niels
Krag (†1740), hans to døtre, Edel Sophie Krag (†1738)
og Sophie Magdalene Krag (†1737), og hans søn,
kammerjunker Frederik Christian Krag (†1763), i
Ulfeldts kapel (s. 2314). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Memorial tablet no. 4, 1763, to Titular Councillor of State
Niels Krag (†1740), his two daughters, Edel Sophie Krag
(†1738) and Sophie Magdalene Krag (†1737), and his son,
Groom of the Chamber Frederik Christian Krag (†1763),
in the Ulfeldt Chapel.

Mindetavle af rød kalksten, 172×85 cm, med
indskrift med forgyldte reliefversaler i forsænkede, sortfarvede bånd, navne dog med kursiverede
versaler. Tavlen er indmuret i søndre korsarms
østvæg, fastholdt med jernankre. Endnu 1862 var
den flankeret af to †skjolde af blik med Kragslægtens våbenskjold.65

Anne, der strålede med et smukt sind og et yndigt legeme,
og besad den Flemmingske slægts berømte værdighed,
engang et forbillede på jomfruelig dyd,
senere de gifte fruers stolthed,
hun elskede Gud og Guds ord så længe hun levede,
og udmærkede sig med troens sande frugter.
Hende forenede Jakob, Ulfeldternes vidtberømte stolthed,
en from og standhaftig herre, sig med
i et ærbart ægteskab, hvor hun gennem otte år
skænkede ham rigeligt afkom som pant på sin kærlighed.
Da hun havde født fire sønner og en datter,
bukkede hun under for en fødsels vældige anstrengelser.
Dog, først efter at have vederkvæget sig ved nadveren
hengav hun sig af hjertet og i ord til Gud.
Det rene sind nyder derfor den lysende himmel,
de kolder lemmer ligger under det kølige marmor.
Hun blev begravet i Vindinge Kirke d. 13. november
1570).

Epitafiet hang oprindeligt i Vindinge Kirke, men
blev 1616 flyttet til Kværndrup, hvor det må have
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højre hjørne er afbrækket. Indskriften med reliefminuskler er anbragt som randskrift i et forsænket bånd; dog er den afsluttende anråbelse
anbragt i to tværgående bånd forneden på midterfeltet. Som skilletegn ses romber, der til dels er
firdelte, en cirkel, en roset og et lille dyr. Skriftbåndet afbrydes af hjørnemedaljoner med evangelistsymboler med skriftbånd, foroven Johannes’
ørn (tv.) og Mattæus’ engel, forneden Lukas’ okse
(tv.) og Markus’ løve, oksen med benene opad,
løven med benene mod venstre. Midtfeltet udfyldes af Ulfeldtslægtens hjelmprydede våbenskjold.

Fig. 127. Gravsten nr. 1, o. 1485, over væbner Anders
Eriksen Ulfeldt til Kogsbølle (†1456), i Ulfeldts kapel
(s. 2316). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tombstone no.
1, c. 1485, of Squire Anders Eriksen Ulfeldt of Kogsbølle
(†1456), in the Ulfeldt Chapel.

været ophængt i søndre korsarm. Det var tilsyneladende forsvundet før 1847.27
Gravsten i Ulfeldts kapel. 1) (Fig. 127-129), o.
1485, over Anders Eriksen (Ulfeldt) til Kogsbølle
(Holckenhavn), væbner, †1456. »Hic jacet andreas erici de coxbøla armiger q(ui) obiit an(n)o d(o)
m(ini) mccccliii ih(e)s(us) mari(a) iohan(ne)s«
(Her ligger Anders Eriksen til Kogsbølle, væbner,
som døde år 1456 Jesus Maria Johannes) (jf. epitafium nr. 1, mindetavle nr. 2).
Våbensten af lys, grå kalksten, 200×108 cm,
tilskrevet den såkaldte ‘Søby-mester’.296 Øverste

Fig. 128. Gravsten nr. 1, o. 1485, over væbner Anders
Eriksen Ulfeldt til Kogsbølle (†1456), i Ulfeldts kapel
(s. 2316). Tegnet af Søren Abildgaard 1762. I NM. –
Tombstone no. 1, c. 1485, of Squire Anders Eriksen Ulfeldt
of Kogsbølle (†1456), in the Ulfeldt Chapel. Drawing 1762.
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Våbensten af lys, grå kalksten, 174×87 cm, med
indskrift på latin og tysk. Svarende til nr. 1 og som
denne tilskrevet ‘Søby-mesteren’.298 På midtfeltet
ses hjelmprydet våbenskjold for Schwerin.
Stenen er overført fra Vindinge Kirke 1616 og
nedlagt i den murede forhøjning ved sydmuren
som den anden sten fra øst.299
3) (Fig. 133-135), formentlig o. 1540, over Ebbe Andersen (Ulfeldt) til Kogsbølle (†1501) og

Fig. 129. Gravsten nr. 1, o. 1485, over væbner Anders
Eriksen Ulfeldt til Kogsbølle (†1456), i Ulfeldts kapel
(s. 2316). Tegning i NM. Epitaphia 1765. – Tombstone
no. 1, c. 1485, of Squire Anders Eriksen Ulfeldt of Kogsbølle
(†1456), in the Ulfeldt Chapel. Drawing 1765.

Stenen er overført fra Vindinge Kirke 1616 og
nedlagt i den murede forhøjning ved sydmuren
som den østligste sten.297
2) (Fig. 130-132), o. 1485, over Mette Pallesdatter (Schwerin), †1485. »hic jacet d(omi)na metta
palnonis relicta andree erici de koxbøle an(n)
o d(o)m(ini) mcdlxxxv. help got al… kreste(n)
siele(n)« (her ligger fru Mette Pallesdatter, enke
efter Anders Eriksen til Kogsbølle år 1485. Hjælp
Gud alle kristne sjæle) (jf. epitafium nr. 1, mindetavle nr. 2).

Fig. 130. Gravsten nr. 2, o. 1485, over Mette Pallesdatter Schwerin (†1485), i Ulfeldts kapel (s. 2317). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Tombstone no. 2, c. 1485, of
Mette Pallesdatter Schwerin (†1485), in the Ulfeldt Chapel.
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Fig. 131-132. Gravsten nr. 2, o. 1485, over Mette Pallesdatter Schwerin (†1485), i Ulfeldts kapel (s. 2317). 131.
Tegnet af Søren Abildgaard 1762. I NM. 132. Tegning i NM. Epitaphia 1765.– Tombstone no. 2, c. 1485, of Mette
Pallesdatter Schwerin (†1485), in the Ulfeldt Chapel. 131. Drawing 1762. 132. Drawing 1765.

hustru Kirsten Ottesdatter (Bøistrup) (†1505).
»Ebbe Anders(en) til Koxbøl. Hans hvstrv frv
Kirstin Ottesdotter« (jf. epitafium nr. 1, mindetavle nr. 2).
Våbensten af lys, grå kalksten, 187×99 cm, tilskrevet ‘Odense-Skulptøren’ ligesom nr. 4, med
hvilken den deler bogstavformer.300 Stenens nederste højre hjørne er afbrækket. Indskriften, der
står med reliefversaler og runde skilletegn i forsænkede bånd, er anbragt som tværskrift i to ko-

lonner under et tværrektangulært, forsænket felt
med parrets våbenskjolde, tv. Ulfeldt, th. Bøistrup.
Skjoldene er hjelmløse med akantus langs overog underkanten.
Stenen er overført fra Vindinge Kirke 1616 og
nedlagt i den murede forhøjning ved sydmuren
som den tredje sten fra øst.301
4) (Fig. 136-138), o. 1540, over Knud Ulfeldt
af Kogsbølle, †1540, og hustru Anne Hardenberg
(†1566). »Knvd Wlfeld af Koxbøll anno 1540.
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Frw Anne Hardenbegs dotter« (jf. epitafium nr. 1,
mindetavle nr. 2).
Våbensten af lys, grå kalksten, 192×124 cm, tilskrevet ‘Odense-Skulptøren’.302 Stenen er uregelmæssigt afbrækket forneden og mangler desuden
øverste venstre hjørne. Indskriften med reliefversaler og et enkelt initial samt romber som skilletegn er anbragt i to kolonner i forsænkede bånd
under et felt med parrets hjelmprydede våben-

Fig. 134. Gravsten nr. 3, formentlig o. 1540, over Ebbe
Andersen til Kogsbølle (†1501) og Kirsten Ottesdatter
Bøistrup (†1505), i Ulfeldts kapel (s. 2317). Tegnet af
Søren Abildgaard 1762. I NM. – Tombstone no. 3, probably c. 1540, of Ebbe Andersen of Kogsbølle (†1501) and
his wife Kirsten Ottesdatter Bøistrup (†1505), in the Ulfeldt
Chapel. Drawing 1762

Fig. 133. Gravsten nr. 3, formentlig o. 1540, over Ebbe
Andersen til Kogsbølle (†1501) og hustru Kirsten
Ottesdatter Bøistrup (†1505), i Ulfeldts kapel (s. 2317).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tombstone no. 3, probably c. 1540, of Ebbe Andersen of Kogsbølle (†1501) and
his wife Kirsten Ottesdatter Bøistrup (†1505), in the Ulfeldt
Chapel.

skjolde, tv. Ulfeldt, th. Hardenberg. Feltet krones
af en halvroset under et bueslag, der flankeres af
kvadratiske felter. Stenen er nært beslægtet med
en sten i Stenløse Kirke over Johan Brockenhuus
(†1545), tilskrevet samme mester (DK Odense
3160).
Stenen er overført fra Vindinge Kirke 1616 og
nedlagt i den murede forhøjning ved sydmuren
som den vestligste sten.303
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teparret står let vendt mod hinanden under en
dobbeltarkade, hvis pilastre og styltebuer er prydet med 2×16 anevåben (kun ni er bevaret i højre
side), der midtfor mødes omkring et englehoved.
Bueslagene hviler i siderne på profilkapitæler, i
midten på en volutkonsol, og sviklerne udfyldes
af halvrosetter (kun venstre bevaret) samt en cirkelmedaljon med Jesusmonogram: »IHS«.
Jakob Ulfeldt (fig. 176), med kort, bølget hår
og langt, tvedelt fuldskæg, bærer fuld rustning
med smalt skærf over venstre skulder. Øjnene er
detaljeret gengivet, ligesom stridshandskerne har
negle. I højre hånd holder han sin stridsøkse, i
venstre sit sværd, og på ryggen ved højre hofte
hænger en dolk. Skoene er komuleformede uden
sporer; hans strudsefjerprydede hjelm står ved

Fig. 135. Gravsten nr. 3, formentlig o. 1540, over Ebbe
Andersen til Kogsbølle (†1501) og Kirsten Ottesdatter
Bøistrup (†1505), i Ulfeldts kapel (s. 2317). Tegning i
NM. Epitaphia 1765. – Tombstone no. 3, probably c. 1540,
of Ebbe Andersen of Kogsbølle (†1501) and his wife Kirsten
Ottesdatter Bøistrup (†1505), in the Ulfeldt Chapel. Drawing 1765.

5) (Fig. 139-141), o. 1570, over Iacobvs (Jakob)
Wlfeldt (Ulfeldt) til Selsø og Kogsbølle, Frederik
II’s tidligere råd, †<8. okt. 1593>, og hustru Anna
(Anne) Flem(m)ing til Bavelse, †11. nov. 1570, ‘i
sin alders 26. år’, efter otte års ægteskab (jf. epitafium nr. 1, mindetavle nr. 2 og †epitafium s. 2315).
Figursten af lys, grå kalksten, 244×149 cm,
øverste højre hjørne og en del af kanten er afbrækket ligesom nederste venstre hjørne. Stenen
har desuden flere mindre reparationer. Den latinske indskrift med fordybede versaler er anbragt
i et profileret fodfelt, der er knækket foroven og
har kvartcirkulære hjørneindsnit forneden. Æg-

Fig. 136. Gravsten nr. 4, o. 1540, over Knud Ulfeldt
til Kogsbølle (†1540) og Anne Hardenberg, i Ulfeldts
kapel (s. 2318). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tombstone no. 4, c. 1540, of Knud Ulfeldt of Kogsbølle (†1540)
and Anne Hardenberg, in the Ulfeldt Chapel.
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Fig. 137-138. Gravsten nr. 4, o. 1540, over Knud Ulfeldt til Kogsbølle (†1540) og Anne Hardenberg, i Ulfeldts
kapel (s. 2318). 137. Tegnet af Søren Abildgaard 1762. I NM. 138. Tegning i NM. Epitaphia 1765. – Tombstone no.
4, c. 1540, of Knud Ulfeldt of Kogsbølle (†1540) and Anne Hardenberg, in the Ulfeldt Chapel. 137. Drawing 1762. 138.
Drawing 1765.

venstre fod. Anne Flemming (fig. 177), slank og
med armene krydset foran livet, er vist med perlebroderet konehue og lang folderig kåbe med
høj, opretstående krave, pufærmer og takkede
forbræmmer. Under kåben har hun en lang, vid
kjole med smalle ærmer samt plisseret forklæde
med krydsskraveret bånd forneden, hvorunder
hendes skosnuder titter frem. Om halsen bærer
hun to kraftige kæder, den ene med et vedhæng i
form af en bog. På venstre hånd har hun tre ringe,
fingrene er lange og slanke med tydelige negle.
Stenen er tilskrevet ‘Odense-kopisten’,304 en
stenhugger, formentlig med værksted i Odense,
der var inspireret af Gert van Groningen og det
jyske gravstensværksted i Århus og virkede i
1570’erne og 1580’erne.305 Den er meget nært
beslægtet med den samtidige sten i Viby over

Jacob Viffert til Brolykke (†o. 1563) og hustru
Mette Rønnow (DK Odense 4564).
Stenen lå oprindeligt i Ulfeldtfamiliens kapel
i Vindinge Kirke, hævet en alen over jorden.306
1616 blev den overført til Kværndrup og nedlagt
i den murede forhøjning ved korsarmens vestvæg.307
6) (Fig. 142-143), formentlig 1590’erne, over
Frantz (Frands) Brochenhvs (Brockenhuus)
til Bramstrup, Michel (Mikkel) Brochenhvssis
(Brockenhuus’) søn til Bramstrup, Danmarks riges marsk, »som blef skaat aff rigens fiender de
svenske for Waarbierrig (Varberg)« 31. okt., †14.
nov. 1569 i Halmstad, og hustru Anne Tinhvss
(Tinhuus), Lavrtz[!] (Laurids) Tinhvssis (Tinhuus’) datter til Egeskov, †2. juli 1565 på Egeskov.
(Jf. †epitafium s. 2297, †begravelse s. 2337).
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Fig. 140-141. Gravsten nr. 5, o. 1570, over rigsråd Jakob Ulfeldt til Selsø og Kogsbøl (†1593), og hustru Anne Flemming til Bavelse (†1570), i Ulfeldts kapel (s. 2320). 140.Tegnet af Søren Abildgaard 1762. I NM. 141.Tegning i NM.
Epitaphia 1765. – Tombstone no. 5, c. 1570, of Rigsråd member Jakob Ulfeldt of Selsø and Kogsbøl (†1593), and his wife
Anne Flemming of Bavelse (†1570), in the Ulfeldt Chapel. 140. Drawing 1762. 141. Drawing 1765.

Figursten af lys, grå kalksten, 272×166 cm,
indskrift med reliefversaler i forsænkede bånd på
stenens fodfelt. Hoved og bryst af kvindefiguren
er udført af en lidt mørkere, grå kalksten og ind-

Fig. 139. Gravsten nr. 5, o. 1570, over rigsråd Jakob
Ulfeldt til Selsø og Kogsbøl (†1593), og hustru Anne
Flemming til Bavelse (†1570), i Ulfeldts kapel (s.
2320). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tombstone no.
5, c. 1570, of Rigsråd member Jakob Ulfeldt of Selsø and
Kogsbøl (†1593), and his wife Anne Flemming of Bavelse
(†1570), in the Ulfeldt Chapel.

fældet i stenen.308 Ægteparret står let vendt mod
hinanden under en rundbuet dobbeltarkade. De
spinkle, profilerede bueslag hviler på kraftige
pilastre med kompositkapitæler, i midten på en
englehovedkonsol. I sviklerne er småengle med
æres- og sejrssymboler i form af palmegrene og
kranse. Pilastrene, der er prydet med 2×6 anevåben, hviler på postamenter med allegoriske
figurer med forkrænkelighedssymboler. Tv. ses
Arbejdet, vist som en barfodet skikkelse, stående
på en klode med en foliot, dvs. en urspindel med
tilhørende balance,309 og med en spade i højre
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hånd; th. Hvilen, fremstillet som en kvinde med
hovedlin og folderig klædning, stående barfodet på et kranium med højre albue støttet på en
træstub og hånden under kinden.310 I topfeltet
er yderligere 2×4 anevåben under guirlander af
frugter og blade, og midtfor ses en fremstilling af
den opstandne Kristus med sejrsfanen stående på
en klode foran en fladbuet portal med volutkonsoller.
Frands Brockenhuus står bred med kort hår og
hageskæg samt lang moustache. Øjnene er detaljerede, ligesom hænderne er vist med knoer
og negle. Han bærer rustning med bladværksornamentik, i hvis halskant ses en lille pibekrave.
Armene er bøjede, og i højre hånd holder han sin
stridsøkse, der hviler på hans højre skulder, i venstre sit lange sværd, der er støttet mod jorden ved
hans venstre fod.Ved hans højre hofte ses skæftet
af en dolk, bag ham ligger kommandostaven, og
ved højre ben ses hans fjerprydede stridshjelm og
-handsker. Anne Tinhuus, med hænderne foldet
foran livet, har perlebroderet konehue og pibekrave. Også hun har detaljerede øjne og lange,
slanke fingre med markerede negle. Hun er klædt
i lang kåbe med rudemønstret bort forneden,
pufskuldre og høj krave hvorunder pibekrave.
Derunder bærer hun brokadekjole med tætsiddende ærmer. Om halsen har hun en kort kæde
med et kors og to lange kæder, hvoraf den ene
har en medaljon med et mandshoved i profil. På
venstre hånd bærer hun en ring.
Stenen er tilskrevet ‘Odense-anonymen’, en
jysk inspireret stenhugger, der virkede i 1590’erne.311 Dette implicerer, at den først er udført 2030 år efter ægteparrets død. Den lå oprindeligt i
gulvet i koret. 1762 var den delvist skjult under
alterskranken, så man kun kunne se de øverste
linjer af indskriften.312 1847 var den indmuret i
korets sydvæg nær indgangen til koret.172 1865

Fig. 142. Gravsten nr. 6, formentlig 1590’erne, over
rigsmarsk Frands Brockenhuus til Bramstrup (†1569)
og hustru Anne Tinhuus til Egeskov (†1565), i Ulfeldts
kapel (s. 2321). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tombstone no. 6, probably 1590s, of Lord High Constable Frands
Brockenhuus of Bramstrup (†1569) and his wife Anne Tinhuus of Egeskov (†1565), in the Ulfeldt Chapel.

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 143. Gravsten nr. 6, formentlig 1590’erne, over
rigsmarsk Frands Brockenhuus til Bramstrup (†1569)
og hustru Anne Tinhuus til Egeskov (†1565), i Ulfeldts
kapel (s. 2321). Tegnet af Søren Abildgaard 1762. I
NM. – Tombstone no. 6, probably 1590s, of Lord High
Constable Frands Brockenhuus of Bramstrup (†1569) and
his wife Anne Tinhuus of Egeskov (†1565), in the Ulfeldt
Chapel. Drawing 1762.

blev stenen flyttet til søndre korsarm og indmuret i østvæggen, fastholdt med jernankre.
7) (Fig. 144-145), o. 1604, over Lavrits (Laurids) Brockenhvs (Brockenhuus) til Bramstrup
og Egeskov, Frans (Frands) Brockenhvsis (Brockenhuus’) søn, †4. nov. 1604 på Bramstrup, 52 år
gammel, efter 33 års ægteskab med sin hustru
Karren (Karen) Skram, datter af Peder Skram til
Urup, »hvn ligger her och begrafven«. Endvidere to af parrets sønner, »som hede begge Frans
Brockenhvs«, den ældste var syv år gammel, †2.
nov. 1580 på Nyborg, den anden var et halvt år
gammel og døde på Nyborg 1587,313 hvor han

146
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også var født, og hvor deres far var lensmand i 22
år (jf. altersæt, vinflaske, alterstager, prædikestol,
†epitafium s. 2297, †kiste nr. 1 og 4).
Figursten af sort kalksten, 259×155 cm, meget
velbevaret, dog er nederste højre hjørne afbrækket. Stenen er nært beslægtet med nr. 6 og må
være udført med denne som forbillede (jf. ndf.).
Den har indskrift i fodfeltet med reliefversaler i
forsænkede bånd; dog står indskriften over sønnerne med kursiverede versaler. Til forskel fra
den forrige sten er arkadens bueslag svejfede, de
trinde putti i sviklerne holder blomster, henholdsvis roser og liljer, i stedet for palmegrene, og
fremstillingen af den opstandne Kristus, der ses
stående på kisten med en usædvanlig rudeformet
glorie om hovedet, er udført efter et andet forlæg,
ligesom portalen er udeladt. På pilastrenes postamenter ses tv. en kvinde klædt i en løs kjole med
tre aks i venstre hånd og en foliot i højre samt en
kugle eller klode ved foden, th. en nøgen kvinde
med langt flagrende hår, nødtørftigt dækket af et
draperi og omgivet af forkrænkelighedssymboler:
timeglas, krydslagte knogler og kranium.
Laurids Brockenhuus står let vendt mod sin
hustru, med kort, lokket hår, kraftig moustache
og bølget hageskæg. Panden har lodrette rynker,
øjnene er detaljerede, og hænderne er vist med
knoer og negle. Under rustningen, der er rigt udsmykket med løvværk, bærer han pibekrave, og
over venstre skulder har han et folderigt skærf.
Han holder hænderne foran livet og griber med
venstre om skæftet på sit sværd. Ved hans højre
side ses hans stridhandsker og fjerprydede hjelm.
Karen Skram, ligeledes med detaljerede øjne og
hænder, står frontalt med hænderne lagt over
hinanden, klædt i enkedragt med langt hovedlin,
pibekrave, folderig kjole med posede ærmer og
næsten udvisket brokademønster samt kåbe med

Fig. 144. Gravsten nr. 7, o. 1604, over Laurids Brockenhuus til Bramstrup og Egeskov (†1604) og hustru
Karen Skram, samt to af parrets sønner (†1580 og
1587), i Ulfeldts kapel (s. 2325). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tombstone no. 7, c. 1604, of Laurids Brockenhuus of Bramstrup and Egeskov (†1604) and his wife
Karen Skram, as well as two of the couple’s sons (†1580 and
1587 ), in the Ulfeldt Chapel.
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Fig. 145. Gravsten nr. 7, o. 1604, over Laurids Brockenhuus til Bramstrup og Egeskov (†1604) og hustru
Karen Skram, samt to af parrets sønner (†1580 og
1587), i Ulfeldts kapel (s. 2325). Tegnet af Søren
Abildgaard 1762. I NM. – Tombstone no. 7, c. 1604, of
Laurids Brockenhuus of Bramstrup and Egeskov (†1604)
and his wife Karen Skram, as well as two of the couple’s sons
(†1580 and 1587), in the Ulfeldt Chapel. Drawing 1762.

mønstret bort. Under kjolen titter hendes tåspidser frem. Om halsen har hun en kæde med en
oval portrætmedaljon, om venstre håndled perlearmbånd og på fingrene ringe.
Stenen er tilskrevet en kopist af ‘Odense-anonymen’.314 Den lå oprindeligt midt i kapellet på
en muret forhøjning, orienteret øst-vest (jf. fig.
169).315 Formentlig 1865 er den flyttet til sin
nuværende plads i den murede forhøjning ved
østmuren, der må være opført samtidig (jf. fig.
106-107 og 169).

146*
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(†)Krypten under kapellet (s. 2239) er ikke umiddelbart tilgængelig, men der er bevaret flere
ældre registreringer af dens indhold af kister.
Ældst er sognepræst Peder Andersen Claudianus’
registrering fra o. 1708.316 Den omfatter 23 kister (†kister nr. 2-24). Hertil må føjes Laurids
Brockenhuus’ kiste (nr. 1), der efter alt at dømme
har stået i krypten, men ikke har kunnet identificeres, da kistepladen manglede (jf. ndf.).317
Kisterne indeholdt resterne af Laurids Brockenhuus’ hustru, Karen Skram (nr. 4), og parrets datter Rigborg (nr. 8), kapellets stifter Jakob Ulfeldt
(nr. 5) samt syv af hans børn (nr. 2-3, 6-7, 10,

12 og 16), deriblandt Laurids Ulfeldt (nr. 16),
dennes hustru Else Parsberg (nr. 17) og fem af
parrets børn (nr. 9, 11 og 13-15). Endvidere fem
børn af gehejmeråd Niels Krag (†1713) og Sophie Nielsdatter Juel (nr. 18-20 og 22-23) samt
to børn af en slægtning af sidstnævnte (nr. 21 og
24). Derimod er ingen af de kister, der 1616 var
flyttet fra Vindinge Kirke (jf. mindetavle nr. 2),
omtalt.
1755 betegner kapellan J. Jessen krypten som
‘Ulfeldternes åbne og lyse begravelse’, hvor også
etatsråd Niels Krags kiste var hensat,164 men der
redegøres ikke nærmere for dens indhold.

Fig. 146. Plan af (†)gravkrypt under Ulfeldts kapel (vest opad). 1:100. Tegning i NM. Epitaphia 1765. – Plan of
(†)burial crypt beneath the Ulfeldt Chapel (west up). Drawing 1765.
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Fig. 147-150. Kisteplader. Tegninger i NM. Epitaphia 1765. 147. Kisteplade for Oluf Ulfeldt (†1644)(s. 2332). 148.
Kisteplade for Eiler Ulfeldt (†1644)(s. 2332). 149. Kisteplade for Laurids Ulfeldt (†1659)(s. 2333). 150. Kisteplade
for Else Parsberg (†1684)(s. 2334). – 147. Coffin plate for Oluf Ulfeldt (†1644). 148. Coffin plate for Eiler Ulfeldt
(†1644). 149. Coffin plate for Laurids Ulfeldt (†1659). 150. Coffin plate for Else Parsberg (†1684). Drawings 1765.

1765 lod Sofie Justdatter Juel (jf. †kiste nr. 34),
enke efter etatsråd Niels Krag, der to år forinden
også havde mistet sin eneste søn (jf. mindetavle
nr. 4 ovf.), Ulfeldtslægtens gravminder registrere.
Registreringen skete under tilsyn af sognepræst
Hans Arentsen Steenstrup, der har godkendt samtlige tegninger, og degn Chr. Winiche, og resultatet blev en indbundet bog med 28 farvelagte
tegninger af epitafier, gravsten og kisteplader tilhørende Ulfeldtslægten (fig. 107), et interiør af
kapellet og en plan over kisternes placering i
gravkrypten (fig. 146). Planen viser 16 kister (nr.
1-7 og 9-17), hvoraf de 13 endnu kunne identificeres ved hjælp af deres kisteplader (nr. 2-3,

5-7, 9-11 og 13-17).318 Registreringen må opfattes som et selektivt udvalg, der kun har medtaget
de gravminder, der tilhørte medlemmer af Ulfeldtslægten, og altså ikke samtlige de kister, der
fandtes i krypten.319
I sin indberetning 1768 føjede sognepræst Hans
Arentsen Steenstrup yderligere tre afskrifter af kisteplader til de af Claudianus registrerede, nemlig
over etatsråd Niels Krag (†1740) (nr. 27) og en af
hans døtre (†1738) (nr. 26) samt over det eneste
efterlevende barn af Laurids Ulfeldt og Else Parsberg, den 93-årige Anne Sophie, der var blevet
flyttet fra København (nr. 28). Steenstrup oplyste
samtidig, at gehejmeråd Niels Krag (†1713) havde
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Fig. 151. Uidentificerede kister i krypten under Ulfeldts kapel (s. 2328). Foto V. Valerius o. 1925. – Unidentified coffins in the crypt beneath the Ulfeldt Chapel.

anvendt store summer på at reparere og pryde både kirken og begravelserne. I ‘hans egen prægtige
begravelse’ stod der ud over de tre ovennævnte
kister (nr. 26-28) fem kister med hans fire sønner
og ene datter (nr. 18-20 og 22-23), der var døde
som små, samt to kister med to af Sofie Justdatter Juels fætters sønner (nr. 21 og 24); dvs. i alt
10 kister.192 Bemærkningen kunne muligvis tyde
på, at de ulfeldtske kister, der var registreret 1765,
allerede var borttaget på dette tidspunkt, og at
krypten herefter måtte opfattes som Kragslægtens
begravelse. Sofie Juels omhyggelige registrering
kan således ses som en pietetsfuld fastholdelse af
mindet om de tidligere ejere af Egeskov, efter at
deres jordiske rester var forsvundet.
Den sidste begravelse i krypten fandt sted 1810,
da kisten med Caroline Agnese von Raben, enke
efter Henrik Bille-Brahe, blev nedsat (nr. 37). To
år forinden, i 1808, havde hun stiftet en fundats,
der bestemte, at selve korsarmen kunne indrettes med stole eller andet til gavn for menigheden, samt at der ikke måtte nedsættes flere kister
i krypten, efter at hendes egen var blevet nedsat
ved siden af hendes mands. Desuden specificere-

des et krav om renholdelse af hendes egen, ægtemandens og deres søns kister (nr. 35-37) samt af
kisterne med ægtemandens første hustru (nr. 29)
og hans to døtre af andet ægteskab (nr. 30-31).
Endelig skulle krypten tilmures i to år.320
I 1800-tallets anden fjerdedel afskrev sognepræst Jørgen Alexander Lassen indskrifterne på
11 kister i krypten.321 De omfatter, ud over de i
fundatsen nævnte, etatsråd Niels Krag (†1740) og
hustru Sofie Justdatter Juel samt to af deres børn
(nr. 25-27 og 34) og en datter af gehejmeråd
Niels Krag (†1713) (nr. 33).322 Synsprotokollen
1862 anfører, at der stod 15 kister i krypten, dels
af metal, dels af sten, dels af træ;323 formentlig de
11 ovennævnte samt fire, der ikke kunne identificeres.
Også 1930 rummede krypten 15 kister, heriblandt de seks i fundatsen omtalte (nr. 29-31 og
35-37), der var uskadte, og fire ‘ikke særlig forfaldne’ kister, de to af dem ‘meget smukke’, som
vist nok indeholdt medlemmer af Kragfamilien
(formentlig nr. 25-27 og 34). Dertil kom fem forfaldne kister, der ikke kunne identificeres (jf. fig.
151 og 175), blandt disse formentlig nr. 33. Kirke-
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ministeriet tillod samme år, at benresterne fra de
forfaldne kister måtte indmures og kisteprydelserne ophænges i søndre korsarm, mens de resterende ti kister skulle renses og istandsættes. Endelig
måtte den tilmurede trappe til krypten genåbnes
(jf. s. 2239).324 Arbejdet lader dog ikke til at være
gennemført; i hvert fald rummede krypten endnu
1983 15 kister, der til dels stod oven på hinanden,
svarende til fig. 151. Flere kister var ødelagte, så
ligresterne var synlige; i det sydøstlige hjørne stod
kisterne med etatsråd Niels Krag, Sofie Justdatter
Juel og datteren Edele (nr. 26-27 og 34).
Da krypten ikke er umiddelbart tilgængelig,
og det ikke med sikkerhed har kunnet afgøres,
hvilke kister den indeholder, er alle kisterne i det
følgende anført som forsvundne.
Begravede (jf. epitafier og gravsten ovf. samt †kister
og kisteplader ndf.): Erik Ulfeldt †1420; Anne Abildgaard †1425; Anders Ulfeldt †1456; Mette Schwerin
†1485; Ebbe Ulfeldt †1501; Kirsten Bøistrup †1505;
Knud Ulfeldt †1540; Anne Hardenberg †1566; Anne
Flemming †1570; Maren Juel, Anne Flemmings mor,
†1585; Jakob Ulfeldt †1593; Laurids Brockenhuus †4.
nov. 1604; Peder Ulfeldt †29. aug. 1621; Jakob Ulfeldt
†26. okt. 1625; Karen Skram †20. nov. 1625; Jakob
Ulfeldt †25. juni 1630; Frands Ulfeldt †14. nov. 1636;
Tyge Ulfeldt †1. okt. 1637; Rigborg Brockenhuus †16.
sept. 1641; Oluf Ulfeldt †19. juni 1644; Eiler Ulfeldt
†1. juli 1644; Mogens Ulfeldt †16. jan. 1645; Knud
Ulfeldt †3. juni 1646; Olaus Ulfeldt †17. nov. 1646;
Jakob Ulfeldt †18. febr. 1648; Leonore Ulfeldt †8. maj
1653; Laurids Ulfeldt †9. juli 1659;325 Else Parsberg
†5. sep. 1684; Christian Krag †6. aug. 1685; Niels Krag
†14. april 1690; Otte Krag †27. marts 1691; Christian
Juel †11. nov. 1692; Charlotte Amelia Krag †17. nov.
1692; Niels Krag †14. okt. 1695; Niels Juel †3. sept.
1699; Sophie Magdalene Krag †12. dec. 1737; Edele
Sofie Krag †29. dec. 1738; Niels Krag †1. nov. 1740;
Anne Sophie Ulfeldt †10. maj 1741; Christiane Juel
†27. juli 1745; Christiane Nicoline Bille †19. jan. 1765;
Sophie Amalie Bille †27. febr. 1766; Balthazar Gebhard
Obelitz †4. dec. 1769; Sofie Hedevig Krag †22. april
1770; Sofie Justdatter Juel †15. aug. 1785; Axel Frederik Bille-Brahe †16. okt. 1787; Henrik Bille-Brahe
†9. jan. 1789; Caroline Agnese Bille-Brahe † natten
mellem 11. og 12. marts 1810.

†Kister og kisteplader. 1) O. 1604. Laurids Brockenhuus, †1604 (jf. altersæt, vinflaske, alterstager,
prædikestol, gravsten nr. 7). Kisten var oprindeligt sølvbeslået, men beslagene blev angiveligt
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stjålet ‘af svenskerne’, dvs. under Karl Gustavkrigene.326 Kisten kan sandsynligvis identificeres
som nr. 8 på planen fra 1765, anbragt som den
næstsydligste i den østre række ved siden af afdødes svigersøn (fig. 146, nr. 8).327 Den var betrukket med sort læder og prydet med en række
sølvfarvede søm langs lågfladens kanter.
2) (Fig. 146, nr. 13), o. 1621. Peder Wlfeldt
(Ulfeldt), (*23. jan. 1604),328 søn af Iacob (Jakob)
Wlf(eldt) (Ulfeldt) til Urup og Birgitta (Birgitte)
Brokenhvs (Brockenhuus), †29. aug. 1621 på
Nyborg Slot.329
Kiste af træ, betrukket med sort læder og langs
lågfladens kanter beslået med sølvfarvede søm.
Lidt under fladens midte lå en rektangulær, sølvfarvet kisteplade, indrammet af bladværk i gennembrudt arbejde, og foroven sås et Jesusmonogram. 1765 stod kisten som den syvende fra syd i
den østre række (jf. fig. 146).
3) (Fig. 146, nr. 12), o. 1625. Iacob (Jakob) Wlfeldt (Ulfeldt) Iacobsøn (Jakobsen) til Urup, kgl.
ritmester, skudt ved »Lohen« i Braunschweig,
†26. okt. 1625, 24 år gammel.330
Kiste af træ, betrukket med sortfarvet læder.
Lågfladen var langs kanterne beslået med to rækker sølvfarvede søm, der i hjørnerne dannede ornamenter. Lidt under fladens midte lå en rektangulær, sølvfarvet kisteplade, indrammet af bladværk i gennembrudt arbejde. Under pladen sås
et kranium på krydsede knogler og over den et
Jesusmonogram. 1765 stod kisten som den sjette
fra syd i den østre række (jf. fig. 146).
4) O. 1625. Karen Skram til Egeskov, *1544,
†20. nov. 1625 (jf. altersæt, vinflaske, alterstager,
prædikestol, gravsten nr. 7).331
O. 1708 stod kisten med kisteplade i ‘Laurids
Brockenhuus’ begravelse’,331 dvs. efter alt at dømme i krypten under kapellet. 1765 var kistepladen tilsyneladende bortkommet, men kisten kan
sandsynligvis identificeres som den sydligste kiste
i den østre række (fig. 146, nr. 7), der stod uden
ornamenter. Den var af træ, betrukket med sortfarvet læder og beslået med tre rækker sølvfarvede søm langs lågfladens kanter.
5) (Fig. 146, nr. 9), o. 1630. Iacob (Jakob) Wlfeld (Ulfeldt) til Urup, rigsråd og rigskansler, *25.
juli 1567 på Bavelse på Sjælland, †25. juni 1630 i
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København (kapellets stifter; jf. epitafium nr. 1 og
mindetavle nr. 2).332
Kiste af træ, betrukket med sortfarvet læder.
Lågfladen var langs kanterne beslået med sølvfarvede søm i tre bånd, der i hjørnerne dannede ornamenter. Lidt under fladens midte lå en rektangulær, forgyldt kisteplade med indskrift med kursiverede versaler, indrammet af sølvfarvet bladværk
i gennembrudt arbejde. 1765 stod kisten som den
tredje fra syd i den østre række (jf. fig. 146).
6) (Fig. 146, nr. 11), o. 1636. Frands (Frantz)
greve von Wlfeld (Ulfeldt), friherre til Urup,
herre til Orebygård, Hermanitz og Gradlitz, den
romerske kejserlige majestæts kammerherre og
generalfeltvagtmester og oberst over 1500 kyrasserer, *30. dec. 1601 på sin fædrenegård Ulfeldtsholm (Holckenhavn), søn af afdøde rigsråd og
-kansler Iacob (Jakob) Wlfeldt (Ulfeldt) til Egeskov og Birgite (Birgitte) Brokenhvvs (Brockenhuus) til Urup, †14. nov. 1636 i Hersfeld i Hessen, omtrent 35 år gammel.333
Kiste af træ, betrukket med sortfarvet læder.
Lågfladen var langs kanterne beslået med sølvfarvede søm, der i hjørnerne dannede ornamenter.
Lidt under fladens midte lå en rektangulær, sølvfarvet kisteplade med versalindskrift, indrammet
af bladværk i gennembrudt arbejde, og foroven
sås et Jesusmonogram. 1765 stod kisten som den
femte fra syd i den østre række (jf. fig. 146).
7) (Fig. 146, nr. 15), o. 1637. Tyge Wlfeldt (Ulfeldt) til Orebygård (*28. aug. 1621),334 søn af
rigsråd og -kansler Iacob (Jakob) Wlfeldt (Ulfeldt)
til Urup og Birete (Birgitte) Brockenhvvs (Brockenhuus), †1. okt. 1637 i Sorø, 16 år gammel.335
Kiste af træ, betrukket med sort læder og langs
lågfladens kanter beslået med sølvfarvede søm. På
fladens nedre del var en rektangulær kisteplade
af sølvfarvet metal med indskrift med kursiverede versaler, indrammet af bladornamenter i
gennembrudt arbejde. 1765 stod kisten som den
niende fra syd i den østre række (jf. fig. 146).
8) O. 1641. Rigborrig (Rigborg) Brokkenhuus
(Brockenhuus) til Nybøllegård, *3. juli 1579 på
Nyborg Slot, datter af Lauritz (Laurids) Brokkenhuus (Brockenhuus) til Egeskov og Karen
Skram til Urup, †16. sept. 1641 på Nybøllegård i
sit 63. år (jf. oblatæske).336

O. 1708 nævnes, at kisten stod adskilt fra de
øvrige kister;337 den omtales ikke 1765.318
9) (Fig. 146, nr. 4), o. 1644. Olvf (Oluf) Wlfeldt
(Ulfeldt), *2. nov. 1643 klokken 11 om aftenen
på Harridslevgård på Fyn, søn af Lavridz (Laurids) Wlfeldt (Ulfeldt) til Egeskov og Else Parsberrigh (Parsberg), †19. juni 1644 klokken fire
om aftenen i København, otte måneder og seks
dage gammel.338
Barnekiste af træ, betrukket med sort læder og
langs lågfladens kanter beslået med sølvfarvede
søm, der i hjørnerne dannede ornamenter. Omtrent midt på lågfladen lå en tværoval, sølvfarvet
kisteplade med indskrift med kursiverede versaler
(fig. 147), flankeret af bladornamenter og kronet
af et kranium på krydslagte knogler. Derover lå
et støbt krucifiks og øverst Ulfeldts våbenskjold.
1765 stod kisten som den fjerde fra syd i den vestre række (jf. fig. 146).
10) (Fig. 146, nr. 14), o. 1644. Eyler (Eiler) Wlfeldt (Ulfeldt) til Urup, kgl. befalingsmand på
Bøvling Kloster (Rysensteen), *30. dec. 1613 på
Nyborg Slot, »vdi en lofling occasion vdi fechtning mod de svenscke for sit faederne land lod
sit lif oc hos sin herre oc konning blef skvt paa
hans kongelig may(es)t(æt)z orlog skib i Femmersvnd«, †1. juli 1644 i sit 31. år.329
Kiste af træ, betrukket med sort læder og langs
lågfladens kanter beslået med sølvfarvede søm.
På fladens nedre del lå en tværoval kisteplade af
sølvfarvet metal med indskrift med kursiverede
versaler (fig. 148), flankeret af bladværk. Derover
var et støbt krucifiks. 1765 stod kisten som den
ottende fra syd i den østre række (jf. fig. 146).
11) (Fig. 146, nr. 5), o. 1645. Mogens Wlfeld
(Ulfeldt), *29. okt. 1644 om natten »der klokken
vaar halvgaaen et« (dvs. kl. halv et) på Harridslevgård, søn af Lavrids (Laurids) Wlfeld (Ulfeldt) til
Egeskov og Else Parsberg, †16. jan. 1645 klokken
seks om aftenen sammesteds, to måneder og 18
dage gammel.339
Lille barnekiste af træ, betrukket med sort læder og langs lågfladens kant beslået med sølvfarvede søm, der i hjørnerne dannede ornamenter.
Omtrent midt på fladen lå en rektangulær, sølvfarvet kisteplade med indskrift med kursiverede
versaler, indrammet af bladværk i gennembrudt
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arbejde. Derover var et Jesusmonogram og øverst
Ulfeldts våbenskjold. 1765 stod kisten som den
femte fra syd i den vestre række (jf. fig. 146).
12) (Fig. 146, nr. 10), o. 1646. Knud Ulfeld (Ulfeldt) til Urup, rigsråd og kgl. befalingsmand over
Dronningborg Slot, *12. maj 1600 på Ulfeldtsholm (Holckenhavn), søn af afdøde rigskansler
og rigsråd Jacob (Jakob) Ulfeld (Ulfeldt) og Birgete (Birgitte) Brokkenhuus (Brockenhuus) til
Urup, »Hvilken Salig Mand udi een Lovlig Occasion hoes sin Herre og Konning udi Fektning
imod de Svenske for sit Fæderne Land blev dødelig forvundet paa Hans Kong(e)l(ige) May(es)
t(æts) Orlog-skib Trefoldighed i Femmersund
den 1 July 1644. Hvilken Salig Mand siden stedse
er forbleven ved Sengen udi Kiøbenhavn, indtil
Gud Hannem forløste og bortkallede fra denne
Ælendige verden«, †3. juni 1646, 46 år, seks uger
og fire dage gammel.340
Kiste af træ, betrukket med sortfarvet læder og
beslået med en række sølvfarvede søm langs lågfladens kanter, der i hjørnerne dannede ornamenter.318 Kistepladen med personalia, der fandtes o.
1708, var tilsyneladende bortkommet 1765. Kisten
stod som den fjerde fra syd i den østlige række (jf.
fig. 146).341
13) (Fig. 146, nr. 6), o. 1646. Olvf (Olaus)342 Wlfeldt (Ulfeldt), *14. aug. 1646 om eftermiddagen
klokken »noget ofver« 12 på Harridslevgård, søn
af Lavridtz (Laurids) Wlfeldt (Ulfeldt) til Egeskov
og Else Parsberg, †17. nov. 1646 »der klaaken vaar
veed 2 om eftermiddagen« sammesteds, tre måneder og ti dage gammel.343
Lille barnekiste af træ, betrukket med sort
skind, udsmykket som brorens (nr. 11), dog var
kistepladen muligvis oval; den flankeredes af
bladornamenter og kronedes af et kranium på
krydsede knogler. 1765 stod kisten som den sjette fra syd i den vestre række (jf. fig. 146).
14) (Fig. 146, nr. 3), o. 1648. Iacob (Jakob) Wlfeld (Ulfeldt), 29. april 1641 om morgenen »der
klokken var halgan 9« (dvs. halvgåen 9, altså 8.30)
på Harridslevgård, søn af Lavridz (Laurids) Wlfeld (Ulfeldt) til Egeskov og Else Parsberg, †18.
febr. 1648 klokken to om eftermiddagen sammesteds, syv år gammel pånær to måneder, to uger
og en dag.344
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Barnekiste af træ, betrukket med sort læder og
langs lågfladens kanter beslået med sølvfarvede
søm, der i hjørnerne dannede ornamenter. Omtrent midt på lågfladen lå en tværoval, sølvfarvet
kisteplade med indskrift med kursiverede versaler, flankeret af putti med palmegrene og kronet
af et kranium på krydslagte knogler. Derover lå et
støbt krucifiks og øverst sås Ulfeldts våbenskjold.
1765 stod kisten som den tredje fra syd i den
vestre række (jf. fig. 146).
15) (Fig. 146, nr. 16), o. 1653. Leonore Wlfeldt
(Ulfeldt), *17. dec. 1649 på Stjernholm Slot,
datter af Lavridtz (Laurids) Wlfeldt (Ulfeldt) til
Urup og Else Parsberg, †8. maj 1653 sammesteds,
tre år, fire måneder, tre uger og en dag gammel.345
Kiste af træ, betrukket med sort læder og langs
lågfladens kanter beslået med to rækker sølvfarvede søm. På fladens nedre del lå en tværoval kisteplade med indskrift med versaler, indrammet
af en krans af blomster og blade. Derover sås et
kranium over krydsede knogler, Ulfeldts våbenskjold og et Jesusmonogram. 1765 stod kisten som
den tiende fra syd i den østre række (jf. fig. 146).
16) (Fig. 146, nr. 1), o. 1661. Lavridtz (Laurids) Wlfeld (Ulfeldt) til Urup, *24. jan. 1605 på
Hindsgavl Slot, søn af afdøde rigsråd og -kansler Iacob (Jakob) Wlfeldt (Ulfeldt) og Birgitte
Brochenhvvs (Brockenhuus), 1º g.m. Sophia
(Sophie) Rantzov (Rantzau) til Harridslevgård
1631, datter af Keye (Cai) Rantzov (Rantzau) og
Anna (Anne) Lykke, med hvem han fik fire børn,
»efter hendes ogh deres børns dødelig afgang«
2º g.m. Else Parsbierig (Parsberg) 1640, datter af
Olvf (Oluf) Parsbierig (Parsberg) og Karen Krvsse (Kruse), i 19 år, velsignet med seks børn, †9.
juli 1659 i Odense, 54 år gammel.346
Kiste af træ, betrukket med sort læder og langs
lågfladens kanter beslået med tre rækker gyldne
søm. Midt på fladen lå en tværoval kisteplade af
gyldent metal med indskrift med versaler (fig.
149), indrammet af en bladkrans i gennembrudt
arbejde. Efter personalia fulgte et hædrende vers:
»Hands levfnet var erligh ogh oprightigh
hands afgangh saghtmodigh ogh christeligh.
Hands siaell lefver vdi Gvds giemme
paa iorden wi hands berømmeligh lefvnet ey vil
forglemme.«
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Over pladen lå et støbt krucifiks af sølvfarvet
metal med et kranium på krydslagte knogler
ved korsfoden, og derover sås to våbenskjolde af
gyldent metal, antagelig for Ulfeldt og Brockenhuus. Kisten har tilsyneladende været forsynet
med endnu en kisteplade med indskrift i form af
et langt, hædrende vers, lagt af afdødes eneste efterlevende datter, Anne Sophie, i forbindelse med
morens død 1684 (jf. nr. 17).347 1765 stod kisten
som den sydligste i den vestre række (jf. fig. 146).
17) (Fig. 146, nr. 2), o. 1684. Ellsse (Else) Parsbierg (Parsberg), enke efter Lauridtz (Laurids) Vlfeldt (Ulfeldt) til Urup, *9. maj 1624 på Stjernholm Slot i Jylland, datter af ridder, rigsråd og
befalingsmand på Stjernholm Slot Oluf Parsbierg
(Parsberg) til Jernit og Karen Kruse til Tulstrup,
1639 g.m. »dend for sin fornuft og store Dyd vit
bekiente Herre« Lauritz (Laurids) Vlffeldt (Ulfeldt) til Urup i 19 år, velsignet med seks levende
børn, fire sønner og to døtre, hvoraf de fem sammen med deres far før hende er døde »og den
ene Daatter alene tilbage sine Kiere Forældre
sørgelig af beklage«. Hun var enke i 25 år, »levede
Kierlig og huldelig med sit eeniste barn, Slegt

og Venne(r)« †5. sep. (1684)348 på Husumgård på
Sjælland, en fredag eftermiddag »Klokken paa 1
qvart ner 5« (dvs. et kvarter i fem), 60 år, fire måneder og otte dage gammel.349
Kisten svarede til ægtemandens (nr. 16), dog var
kistepladen (fig. 150) dråbeformet med indskrift
med kursiv og det lille kranium anbragt under
den. Yderligere en kisteplade, lagt af den efterlevende datter, rummede et langt hædrende vers.350
1765 stod kisten som den anden fra syd i den
vestre række (jf. fig. 146).
18) O. 1685. Christian Kragh (Krag), *5. aug.
1685 på Valdemar Slot på Tåsinge, søn af etatsog justitsråd Niels Kragh (Krag) til Egeskov og
hustru Sophie (Nielsdatter) Juul (Juel), †6. aug.
samme år.351
19) O. 1690. Niels Kragh (Krag), *23. marts
1690 i København, søn af etats- og justitsråd
Niels Kragh (Krag) til Egeskov og Sophie (Nielsdatter) Juul (Juel), †14. april samme år, tre uger og
en dag gammel.352
20) O. 1691. Otte Kragh (Krag), *10. dec. 1687
i København, søn af Niels Kragh (Krag) til Egeskov og Sophie (Nielsdatter) Juel, †27. marts

Fig. 152. Edele Sofie Krags kiste (†nr. 26), o. 1738, i krypten under Ulfeldts kapel (s. 2335). Foto V. Valerius o. 1925.
– Coffin of Edele Sofie Krag (†no. 26), c. 1738, in the crypt beneath the Ulfeldt Chapel.
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Fig. 153. Niels Krags kiste (†nr. 27), o. 1740, i krypten under Ulfeldts kapel (s. 2335). Foto V. Valerius o. 1925. –
Coffin of Niels Krag (†no. 27), c. 1740, in the crypt beneath the Ulfeldt Chapel.

1691 sammesteds, tre år, tre måneder, tre uger og
tre dage gammel.353
21) O. 1692. Christian Juel, *28. okt. 1692 i
København, søn af Axel Juel og Sophie Amalia
(Amalie) Parsberg, †11. nov. samme år.354
22) O. 1692. Charlotte Amelia (Amalie) Kragh
(Krag), *3. juli 1692, datter af etatsråd Niels
Kragh (Krag) og Sophie (Nielsdatter) Juel, †17.
nov. samme år, fire måneder og to uger gammel.355
23) O. 1695. Niels Kragh (Krag), *15. april
1695 i København, søn af Niels Kragh (Krag) og
Sophie (Nielsdatter) Juel, †14. okt. samme år og
sted.356
24) O. 1699. Niels Juel, *3. juli 1699 på Skjoldemose på Fyn, søn af Axel Juel og Sophia (Sophie) Amalia (Amalie) Parsberg, †3. sept. samme
år.357
25) O. 1737. Sophie Magdalene Kragh (Krag),
*5. juli 1736 på Egeskovgård, datter af etatsråd
Niels Kragh (Krag) og Sophie (Sofie) (Justdatter) Juel til Egeskov, †12. dec. 1737 sammesteds

(jf. mindetavle nr. 4).166 Kisten står sandsynligvis
endnu i krypten.
26) (Fig. 152), o. 1738. Edele Sophia (Sofie)
Krag, datter af Niels Krag og Sophia (Sofie)
(Justdatter) Juul (Juel) til Egeskov, »som indgik til
Verden d(en) 18 decemb(e)r 1732 og indgik til
ævig Glæde i Himmelen d(en) 29 Decemb(e)r
1738« (jf. mindetavle nr. 4).358 Efter personalia sås
et vers, forfattet af »C. Sehested«, dvs. amtmand
Christian Sehested:
»Jeg var Forældres Lyst og gode Venners Glæde
Saa allting for mig her saae vel og dejlig ud
Mens nu er mig tildeelt et høyt og bedre sæde
I uophørlig Fryd og Salighed hos Gud«.359

En ‘smuk’ sarkofag af sandsten med våbenskjold
for Juel i relief på den ene langside, omgivet af
blomsterguirlander, og en rocaillekartouche med
afdødes spejlmonogram: »ESK« på gavlen.360 Kisten står sandsynligvis endnu i krypten.
27) (Fig. 153), o. 1740. Niels Krag, *8. juli 1699,
etatsråd og deputeret i søetatens generalkommis-
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sariet, herre til Egeskov, søn af geheimeråd Niels
Krag og hustru Sophia (Sophie) (Nielsdatter) Juul
(Juel), g.m. Sophia (Sofie) (Justdatter) Juul (Juel)
22. juli 1725, eneste datter af viceadmiral Just Juul
og hustru Edel (Edele) Bielke, med hvem han fik
to døtre, som er døde, og en søn, som endnu lever, †1. nov. 1740 i København (jf. mindetavle nr.
4).361 Efter personalia et skriftsted (2 Tim. 4,7-8).
1755 er kisten beskrevet som en ‘meget proper kobberkiste’,164 o. 1768 betegnes den som
‘kostbar’,113 og 1881 kaldes den ‘smuk og velbevaret’.362 På kistens fodende var en kobberplade
med afdødes navn og titel samt hans ægtefælles
navn, og på langsiderne var fastgjort småplader
af kobber med våbenskjolde: på højre side 15
skjolde med etatsråd Niels Krags aner, begyndende med faren gehejmeråd Niels Krag, og på
venstre side 14 skjolde, begyndende med morfaren Niels Juel, alle ledsaget af indskrift i form
af de pågældendes navne og titler. Hjørnerne på
låget og selve kisten var prydet med beslag i form
af krager med udbredte vinger (jf. fig. 153), og på
lågfladen lå en kisteplade samt et krucifiks og et
kranium af bly.363 Niels Krag blev bisat fra Holmens Kirke i København;364 efterfølgende overførte enken hans kiste til Kværndrup.113 Kisten
står sandsynligvis endnu i krypten.
28) O. 1741, over Anna (Anne) Sophia (Sophie)
Ulfeldt, *25. okt. 1647, datter af Lauritz (Laurids)
Ulfeldt og Else Parsberg, †10. maj 1741 (i København) i sit 94. år (jf.†alterdug nr. 2, †messehagel nr. 1).113
Anne Sophie Ulfeldt blev bisat fra Skt. Nikolaj
Kirke i København.365 Hendes kiste blev overført til Kværndrup sammen med etatsråd Niels
Krags kiste (nr. 27) på foranleding af hans enke,
Sofie Justdatter Juel, ‘i henhold til et løfte til frøkenen’.113
29) O. 1745. Christiane Juell (Juel), *1704, datter af ridder, generalløjtnant af kavaleriet Gregers
Juel til Eriksholm og Vibekke (Vibeke) Juel, som
var datter af generaladmiral Niels Juel og Margrethe Uhlfeldt, g.m. daværende justitsråd, nu
konferentsråd og landsdommer på Fyn Henrik
Bille til Palsgård og Holbækgård 22. juli 1740,
†27. juli 1745 i barselsseng uden livsarvinger.166
Efter indskriften et hædrende vers:

»Dyd, Gudsfrygt og det ædelt var,
kan Læseren best skue
I den herneder hvilende priisværdig salig Frue;
Een Christiane, som sin Lige Faa kun har,
Een Juel, det Navn hun her berømmeligen bar,
Retskaffen var hun for sit Huus,
mod Mand og mod Betjente
Og ikke mindre udenfor mod Arme og Betrængte,
Taalmodig var hun selv i eget Korsets Nød,
Det hun udvise i en ret heroisk Død«.166

Christiane Juel blev begravet i Odense Domkirke (DK Odense 873) 31. juli 1745. Efter købet
af Egeskov 1784 lod ægtemanden hendes kiste
overføre til Kværndrup.366 Kisten står sandsynligvis endnu i krypten.
30) O. 1765. Christiane Nicoline Bille, *12.
marts 1753 i Odense, datter af ridder, kgl. majestæts konferentsråd og første landsdommer på
Fyn og Langeland Henrich (Henrik) Bille og
afdøde Mette Johanne Arenfeldt, †19. jan. 1765
på Arreskov.166 Kisten blev overført til Kværndrup efter farens køb af Egeskov 1784;367 den står
sandsynligvis endnu i krypten.
31) O. 1766. Sophie Amalie Bille, *1. okt. 1754
i Odense, datter af ridder, kgl. majestæts konferentsråd og første landsdommer på Fyn og Langeland Henrich (Henrik) Bille og afdøde Mette
Johanne Arenfeldt, †27. febr. 1766 i Odense.166
Kisten blev overført til Kværndrup efter farens
køb af Egeskov 1784367 og står sandsynligvis endnu i krypten.
32) O. 1770. Balthazar Gebhard Obelitz, major,
*1705 på Gl. Åbjerg, †4. dec. 1769.368
33) O. 1770. Sophie (Sofie) Hedevig Kragh
(Krag), *25. febr. 1695, (datter af gehejmeråd
Niels Krag og Sophie Nielsdatter Juel) †22. april
1770.369 Kisten står sandsynligvis endnu i krypten.
34) O. 1785. »Herudi giemmes det Jordiske
af en Himmelsindet Christen« Sophie (Sofie)
(Justdatter) Juel til Egeskov og Skjoldemose, *4.
febr. 1706, datter af viceadmiral Just Juel, »en stor
Soehelt«, og Edle (Edele) Bielke, som var datter
af admiral Christian Bielke, g.m. kgl. majestæts
etatsråd og deputeret i Søkommissariet Niels
Kragh (Krag) til Egeskov 22. juli 1725, som
døde 1. nov. 1740. Parret blev velsignet med tre
børn, nemlig en søn, Fredrik (Frederik) Christian Kragh (Krag), kammerjunker, som døde 26.
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maj 1763, og to døtre som døde »i deres Ungdom«. Efter personalia hædrende omtale: »Stor
var denne Saliges Byrd og Herkomst, men endnu
størrre Hendes fortræffelige Siels Egenskaber.
Ved en Usminket Gudsfrygt og Dyd skinnede
hun som et glimrende Lys her paa Jorden, indtil
det i hendes Alders 80de Aar ved en særdeles roelig og sagte Død blev udslukt paa Egeskovgaard
d(en) 15de Aug(ust) 1785« (jf. (†)hospital, dåbsfad, herskabspulpitur, mindetavle nr. 4).166 Kisten
står sandsynligvis endnu i krypten.
35) O. 1787. Axel Frederich (Frederik) BilleBrahe, stamherre til Hvedholm, Steensgård, Østergård og Damsbo med underliggende øer, *9. sept.
1770 i Odense, søn af ridder, gehejmekonferentsråd og stiftsbefalingsmand over Fyn og Langeland med underliggende amter Henrik Bille til
Egeskov, og Caroline Agnese Raben, patronesse
for Odense adelige Jomfrukloster, †16. okt. 1787.
»Ædel var han af Byrd, udspiret af ægte gammel
dansk Adel, men endnu ædlere ved Forstandens
og Hiertets siældne Egenskaber,Ved Ærbødighed
for Gud og Religionen, ved Kiærlighed til Forældre og Sødskende, ved ømtfølende Hierte for
alle Ulykkelige, ved sund Dømmekraft, ved Lyst
og Flid til og for alle nyttige Indsigter«.166 Kisten
står sandsynligvis endnu i krypten.
36) O. 1789. Henrich (Henrik) Bille Brahe
(Bille-Brahe), Herre til Egeskov og stamhuset Hvedholm, gehejmekonferenstråd, ridder
af Dannebrog, stiftsbefalingsmand over Fyn og
Langeland, amtmand over Odense og Ruggård
amter, *20. okt. 1709 på Ørumgård i Jylland, søn
af etatsråd Axel Bille og Sophie Seefeld. 1º g.m.
Christiane Juel 1740, som døde 1745 uden at
efterlade sig livsarvinger; 2º g.m. Mette Johanne
Reedtz, f. Arenfeldt, 1752, †1762, med hvem han
fik to døtre, »men begge fulgte snart deres Moder ind i Evigheden«. 3º g.m. Caroline Agnese
Raben 1766, hofdame hos kronprinsesse Sophie
Magdalene, hvilket ægteskab blev velsignet med
to sønner og to døtre, hvoraf den ældste søn Axel
Fredrik (Frederik) Bille Brahe (Bille-Brahe) døde 1787. De tre efterladte børn og moren begræder hans død †9. jan. 1789 i Odense »efterat han
havde tient 3de Konger i 56 Aar«.166 Efter personalia hædrende omtale: »Til de høie Værdigheder,
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som den Salige opnaaede, der nedstammede fra
ældgammel dansk Adel, gik han altsaa gradeviis
frem ved Flid og efter forud erhvervede Indsigter
og Duelighed deels hiemme og deels ved sine
Udenlandsreiser. Hvo der besidder Forstand og
Dyd nok for at agte Retskaffenhed, Gudsfrygt, et
ædelt og ømtfølende Hierte, høiere end blot udvortes Pragt og Glimmer, anseer vist Høiagtelse
og Kiærlighed som en Pligt, der skyldes vor Salige af Alle, der forstaae at paaskiønne hans sande
Værd«. Kisten står sandsynligvis endnu i krypten.
37) O. 1810. Caroline Agnese Bille Brahe (Bille-Brahe), f. v(on) Raben, *9. dec. 1738, patronesse for Det adelige Jomfrukloster i Odense, i 22
år g.m. gehejmekonferentsråd Henrick (Henrik)
Bille Brahe (Bille-Brahe), der døde for 21 år siden, med hvem hun fik to sønner og to døtre,
hvoraf de tre endnu lever, og »taknemmelig velsigne Mindet om den bedste og ømmeste Moder«, † natten mellem 11. og 12. marts 1810 i en
alder af 71 år. »I hendes Børns og deres Børns Vel
fandt hun sin største Fryd og denne Fryd, ledsaget af en ved Religionen dannet og oplyst Aand
var Hendes end i Dødens sidste Øieblik saligste
Trøst« (jf. †altertave nr. 2, sygesæt).166 Kisten står
sandsynligvis endnu i krypten.
†Eftermiddelalderlige begravelser. 1) Frands Brockenhuus og Anne Tinhuus’ begravelse (jf. †epitafium
s. 2297, †gravsten i kapellet nr. 6-7). En muret,
hvælvet gravkrypt under koret, antagelig indrettet i anden halvdel af 1500-tallet (jf. s. 2239). O.
1708 var krypten ‘øde og tom’ uden det ringeste
spor af kister.370 Den må dog siden være taget
i anvendelse igen; i hvert fald konstaterede man
i forbindelse med omlægningen af korets gulv
1972, at rummet indeholdt mindst tre ødelagte
kister fra 1700-tallet, som dog ikke blev undersøgt nærmere.371
Begravede: Anne Tinhuus †1565, begravet 8. jan.
1566;372 Frands Brockenhuus †1569, tidligst begravet i
kirken i 1570.372

2) Sognepræsternes begravelse i nordre korsarm,
tidligst omtalt 1656, da gulvet over den var sunket
og skulle omlægges.9 1847 fremgår, at Hans Arensten Steenstrup (jf. præsterækketavle s. 2289) var
den sidste præst, som blev nedsat i begravelsen.27
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Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 154), o. 1818, vistnok over Frederik Christian Christensen, degn,
†1798 »i sit 49 Aar« og hustru M. Soelgaard,
†1818 »i sit 78 Aar«.373

Fig. 155. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1864, over
Anders Petersen (†1864) (s. 2239). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard monument no. 3, c. 1864, to
Anders Petersen (†1864).

Fig. 154. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1818, vistnok
over degn Frederik Christian Christensen (†1798) og
hustru M. Soelgaard (†1818) (s. 2338). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Churchyard monument no. 1, c. 1818,
probably to the parish clerk Frederik Christian Christensen
(†1798) and his wife M. Soelgaard (†1818).

Såkaldt bondegravsten af grov, rødgrå granit,
143×40×36 cm; indskriften er helt udvisket. Det
opretstående monument har let indadskrånende
sider på næsten kvadratisk fodstykke. På fodens
forside er et indhugget timeglas under dobbelt
bueslag; de øvrige sider er tomme og indrammes af enkelt bueslag. Monumentet har foroven
et indhugget, nærmest kalk- eller vaseformet
ornament og kileformet afslutning, i hvis midte
hviler en halvkugle. På gravstedet stod desuden
et †kors af træ, hvortil var fastgjort en tavle med
et skriftsted, nu ophængt i nordre korsarm (jf. s.
2289). På kirkegården nord for kirken.
2) O. 1825, over Lars Andersen, legatstifter,
smed på Egeskov i 55 år, †1825, 76 år gammel.374
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Gravsten af grå granit, angiveligt formet som
en milepæl. Muligvis identisk med en 138 cm
høj obelisk af grå granit uden spor af indskrift,
opstillet sydøst for kirken.
3) (Fig. 155), o. 1864, over Anders Petersen,
*12. marts 1841 i Skovsborg ved Viborg, †12.
nov. 1864 på Trunderup Lazaret.
Kors af sortmalet støbejern, 92×54 cm, indskrift med reliefversaler og antikva.375 Kløverbladskors med relief af en sommerfugl foroven, et
anker forneden og midt på en sekstakket stjerne.
Nederst på korsstammens bagside er et forvitret
støbermærke. I lapidarium nord for kirken.

Fig. 157. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1913, over
folkemindesamleren, dyrlæge Peter Jensen (†1913)
(s. 2339). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard
monument no. 5, c. 1913, to the folklorist and veterinarian
Peter Jensen (†1913).

Fig. 156. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1867, over
godsforvalter ved Stamhuset Egeskov Anders Wognsen
(†1867) og hustru Rasmine Petrine Marie (†1886)
(s. 2339). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard
monument no. 4, c. 1867, to the steward of the Egeskov
estate Anders Wognsen (†1867) and his wife Rasmine Petrine Marie (†1886).

4) (Fig. 156), o. 1867, over Anders Wognsen,
godsforvalter ved Stamhuset Egeskov, *7. marts
1791, †21. jan. 1867, og hustru Rasmine Petrine
Marie, f. Møller, *23. juli 1806, †3. maj 1886.
Grotte af grå kunststen med indfældet, fladbuet
tavle af hvidt marmor og kronet af et tilsvarende
kors, 100×58 cm. Grotten har indridset kvaderstruktur samt relief af en sommerfugl foroven; på
tavlen er indskrift med fordybede versaler. I lapidarium nord for kirken.
5) (Fig. 157), o. 1913, over folkemindesamleren
P(eter) Jensen, dyrlæge, *1846, †1913, og hustru
(Inger Marie Pedersen, †1883). Stenen er »Reist
af venner«.
Bauta af grå granit med rød-hvide årer, ca.
125×55 cm, indskrift med fordybede versaler. På
kirkegården øst for kirken.
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Kværndrup Kirke. For en oversigt over arkivalier og
litteratur samt forkortelser anvendt i Svendborg Amt i
almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933- , er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen på det pågældende amt; referencer
inden for Svendborg Amt har dog kun sideangivelse.

Fig. 158. Tavle med skriftsted, o. 1798, oprindelig tilhørende et kirkegårdsmonument (s. 2289, 2338). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Tablet with scriptural text, c.
1798, originally part of a †churchyard monument.

På kirkegårdens østlige del, nær kapellet, findes nyere gravsteder for ejerne af Egeskov. Blandt
disse er et gravsted hegnet af et nygotisk gitter
af sortmalet støbejern med i alt syv monumenter, deriblandt to hjulkors af sort, poleret granit,
henholdsvis for Frants Preben Bille-Brahe, *1.
nov. 1824, †14. april 1882, og hustru Camille,
f. Harmens, *3. maj 1829, †1. febr. 1890. Deres
kister stod oprindeligt i kapellet (s. 2217), men
er nu angiveligt nedsat i en muret krypt under
gravstedet. I græsset mod nord ses to liggesten
af grå granit, henholdsvis for overnævntes datter,
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Fig. 162. Sammenstødet mellem det romanske skib og vestforlængelsen (s. 2226), set
fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Junction of the Romanesque nave and the western
extension seen from the south.
46

1847 nævnes, at den på to sider var inddelt i to terrasser; RAO. Sogneark. Embedsbog.
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Fig. 163. Vestforlængelsens sydmur med teglsten lagt i polsk skifte, set fra loftet (s. 2226). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – South wall of western extension with bricks laid in Flemish bond, seen from the loft.
54
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skib har været.
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57
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59
J. Vellev, »Ansigter på kvadre og lidt om skaktavlkvadre«, Romanske Stenarbejder 5, 91-100.
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61
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62
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63
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a

b

c

Fig. 164. Ribbeprofiler. 1:10. a. Skibets første fag. b.
Skibets tredje og femte fag. c. Søndre og nordre korsarm. Målt af Thomas Bertelsen og Pia K. Lindholt,
tegnet af sidstnævnte 2019. – Rib profiles. a. First bay
of nave, b. Third and fifth bay of nave. c. South and north
transepts.
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flere kvadre lagt i murenes hjørner.
67
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I bagmuren har dørens stik været ca. 180 cm over
nuværende gulvniveau.
69
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fremstår som en blænding i bagmuren. Den indre sålbænk, som kan være nyere, er desuden lagt af teglsten i
munkestensstørrelse på fladen og er meget skrå (jf. fig.
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73
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78
Bomhullerne i tårnets bagmure (s. 2228) er placeret
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mere rektangulært end trapezformet.
80
Haslund m.fl. 2012 107.
81
Murene er begyndt at hælde udad, og derved opstår
et mellemrum mellem skjoldbuerne og væggen, som
er udfyldt med tegl. I eksempelvis Stenstrup Kirke (s.
2133) er dette tilfældet for alle hvælvene pga. dårlig
fundering af kirkens mure.
82
Trappen fører ned i den sydøstlige, opfyldte hvælvlomme, og det kan ikke bestemmes, om der er flere
end seks trin.
83
Placeringen af våbenhuset respekterer det bevarede,
romanske vindue, hvis funktion man muligvis har
ønsket at bibeholde. I så fald skulle våbenhuset være
ældre end skibets hvælv.
84
Det flade træloft nævnes 1803 og 1862. RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Stamhuset Egeskov. Kirkeprot.
85
I skibets murkrone er udhugget tre trin ned til
våbenhusets loft. Vangerne til trappen er muret i røde
og gule teglsten i munkestensformat.
86
På Jacob Madsens skitse af kirken er tegnet en tilbygning placeret langt mod vest på sydsiden; højst
sandsynligt våbenhuset (jf. fig. 159). Søndre korsarm
kan have været planlagt som gravkapel fra opførelsen;

Fig. 165. Kurvehanksformet vinduesstik i nordre korsarms østmur (s. 2237). Foto Hans Mikkelsen 2011. –
Basket- handle window arch in east wall of north transept.
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det er dog usikkert pga. det usikre opførelsestidspunkt.
Jacob Madsens visitatsbog (note 8), 210; RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
87
Snarest blev korsarmene opført i Laurids Brockenhuus’ (†1604) tid som kirkeejer. Jakob Ulfeldt fik
først ejerskab til Egeskov og dermed kirken 1616, hvor
selve indretningen af kapellet fandt sted.
88
De blev antagelig opsat på foranledning af en af
kirkens ejere efter middelalderen, Frands eller Laurids
Brockenhuus (s. 2213).
89
Friis 1881 291.
90
Korsarmens langmure er placeret ud for det romanske (†)kors og skibs østhjørner, og da murene er lige
lange, bliver orienteringen på tilbygningen østlig. Skibets østre gavltrekant er muligvis nedrevet ved opførelsen af korsarmene.
91
Fronten på de krumme kvadre er blevet behugget, så
deres krumning næsten er forsvundet (fig. 16).
92
Det vides ikke med sikkerhed, hvornår vinduet er
blændet. Det kan senest være sket ved anlæggelsen
af nedgangen fra kirkegården til (†)krypten (s. 2239),
hvor en del af østfacaden blev omsat.
93
Nordre korsarm har haft et tilsvarende vindue mod
øst (fig. 165). På tegningen 1765 (fig. 107) ses et spidsbuet vestvindue, men dets form er sandsynligvis fortegnet.
94
Den kraftige pille omtales 1933 som et »skab«, men
da den ikke er hul, synes det ikke sandsynligt; NM.
Valerius 1933 34.
95
På korsarmens vestside skulle være indmuret en kvadersten med årstallet ‘1394’ indhugget. Det er tvivlsomt, om denne sten har eksisteret. Den er tidligere
sat i forbindelse med flere afladsbreve, som fejlagtigt
blev henført til Kværndrup Kirke (jf. note 2). RAO.
Sogneark. Embedsbog.
96
Mod syd er på begge sider af arkaden en halvstenstyk opmuring, som ribberne hviler på. Murværket
ved sammenstødet mellem korsarmens mure og den
romanske kirke er kraftigt ombygget, bl.a. er kampestensfacaden ved det romanske (†)kors nordøsthjørne
omsat.
97
Som de øvrige hvælv er det pudset på oversiden,
hvorfor kappernes konstruktion ikke er synlig.
98
Valerius 1943 173.
99
Fotos i NM; RAO. Sogneark. Div. dok.
100
Et murstensstort hul blev lavet i nordøsthjørnet
af (†)kryptens hvælv, og derigennem blev sænket et
kamera, hvilket muliggjorde optagelse af flere fotografier af dens indre. Fotografier i NM og indb. ved Peder
Fuglsang 1972 smst.
101
Det er muligt, at (†)krypten og korsarmen er opført
samtidig.
102
1847 omtales, at adgangen var ad en vindeltrappe,
men der var formentlig tale om en ligeløbstrappe;
RAO. Sogneark. Embedsbog; Stamhuset Egeskov. Kirkeprot.
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103

De næsten lodrette luftkanaler er eneste adgangsvej
ned i (†)krypten i dag. 1827 skulle (†)kryptens ‘vinduer’ have nye rammer; de var endnu ikke blevet skiftet 1829. RAO. Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
104
En del af østfacaden blev ommuret ved gennembrydningen af nedgangen fra kirkegården. NM. Valerius 1933 35; Information 26. aug. 1983.
105 (†)
Kryptens uregelmæssige grundplan kan indikere,
at sydvesthjørnet er et muret †benhus.
106
Nedgangen blev tilmuret 1810 efter den sidste
begravelse (s. 2330), men må siden være genåbnet. Den
var ikke tilmuret 1862, men lukket 1923; RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
107
NM. Indb. ved Hans Mikkelsen 2011.

Fig. 166. *Lysestage, 1600-1700-tallet, muligvis fra
kirken (s. 2273). I Svendborg Museum. Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – *Candlestick, 1600-1700s, possibly
from the church.
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108

NM. Indb. ved Hans Mikkelsen 2011; Rønnow
Arkitekter. Det kgl. bygningsinsp.ark. Kværndrup K.
109
Jf. plan og foto i NM. Kværndrup Kirke. Prospekt.
110
Fyrkælderen er i dag tom, og adgangen er ved en
høj metalstige. Over kælderen var planlagt en lav bygning (fig. 36b), men den blev ikke realiseret.
111
RAO. Sogneark. Div. dok; Korrespondance i NM.
112
Danske Kirkelove (note 5), II, Kbh. 1886, nr. 44 (31.
dec. 1559).
113
RAO. Sogneark. Lægaard; Embedsbog.
114
RAO. Fyn i alm. 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters
efterretn.
115
RAO. Provstiark. Breve fra biskop m.fl.; Justitsprot.
m.m.
116
Friis 1881 319; Valerius 1943 189; RAO. Provstiark.
Justitsprot. m.m.
117
NM. Engelstoft.
118
NM. F. Uldall, notebog I, 1864, 25.
119
RAO. Bispeark. Sunds og Salling hrdr.; Stamhuset
Egeskov. Kirkeprot.; Valerius 1943 190.
120
NM. Valerius 1933 36.
121
Vinduerne i søndre korsarm er lavere end de
øvrige, da de respekterer placeringen af vægmonumentet (s. 2300).
122
Cementpudsen er bevaret på væggene i koret,
omkring korsarmsarkaderne mod skibet, på de sydlige

Fig. 167. Døbefont nr. 4, 1865 (s. 2276). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Font no. 4, 1865.

Fig. 168. Stempler på dåbsfad fra slutningen af 1600tallet (s. 2277). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Stamps
on baptismal dish from end of 1600s.
vægge i skibets andet, tredje og fjerde fag og på flere
af hvælvpillerne (s. 2234). Et eksempel på fuldstændig
bevaret cementpuds findes i Ollerup Kirke (s. 2015).
123
Korbuens fals mod skibet er opstået ved cementpudsningen og muligvis en skalmuring af triumfmuren.
124
I NM findes usignerede tegninger af vestgavlen fra
Lehn Petersens Tegnestue (fig. 38).
125
Teglstenene er sandsynligvis genbrugt fra den nedtagne gavl.
126
https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/artikler/
doebefonten-til-brahetrolleborg-kirke, set 7. marts 2019.
127
RAO. Bispeark. Syn over kirker og præstegårde.
128
Trap 4. udg. (note 45), 695. Ifølge Trap 3. udg. (note
38), 641, var det arkitekt J.Vilh. Petersen, som stod for
tårnets genopbygning.
129
RAO. Bispeark. Syn over kirker og præstegårde;
Stamhuset Egeskov. Kirkeprot.
130
Korrespondance i NM.
131
Fyns Stiftsbog 2008 176.
132
Renovering omtales bl.a. i Kirkens arkiv. Kirkeprotokol 1984 ff.; Forslag til indvendig istandsættelse 2005
ved C&W Arkitekter, i NM.
133
Flere ommuringer i facaden tydede på, at der havde
været en ældre dør på stedet, men ved gennembrydningen konstateredes kun oprindeligt murværk. Der er
formentlig tale om reparationer i facaden, efter †herskabsopgangen blev nedrevet (s. 2240). NM. Indb. ved
Hans Mikkelsen 2011.
134
RAO. Sogneark. Div. dok.; Rønnow Arkitekter. Det
kgl. bygningsinsp.ark. Kværndrup K.
135
Hvælvpillernes fundamentsten er synlige under
stolestaderne, så det senmiddelalderlige gulvniveau har
formentlig været i omtrent samme niveau som i dag.
136
Friis 1881 296.
137
Rønnow Arkitekter. Det kgl. bygningsinsp.ark.
Kværndrup K.
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138

NM. Indb. ved P. Kristiansen 1991.
Hvorvidt disse gulve blev fjernet eller er bevaret
under det nye gulv, vides ikke.
140
NM. Indb. ved Henriette Rensbro 2011.
141
Korrespondance i NM; Rønnow Arkitekter. Det
kgl. bygningsinsp.ark. Kværndrup K.
142
De ti vinduers placering kendes ikke præcis.
143
1847 omtales, at det ikke er mere end ‘fire decennier’ siden, at kirkens vinduer blev udskiftet fra små,
blyindfattede ruder til de daværende; RAO. Provstiark.
Justitsprot. m.m.; Sogneark. Embedsbog.
144
Spærfagene over skibets første fag står på murede
plinter for at aflaste trykket på korsarmsarkaderne.
145
NM. Valerius 1933 32.
146
Korrespondance i NM. I forbindelse med taglægningen blev korsarmenes gavlmurværk ommuret;
Rønnow Arkitekter. Det kgl. bygningsinsp.ark. Kværndrup K.
147
På skibets loft står resterne af en skorsten i gule
normalsten i nordøsthjørnet af andet fag; den har efter
al sandsynlighed hørt til et af †varmeapparaterne. Et
139
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andet skorstensrør er ført ned gennem det bevarede,
romanske vindue i syd; dens varmekilder kendes ikke.
RAO. Stamhuset Egeskov. Kirkeprot.
148
RAO. Provstiark. Synsprot; Sogneark. Div. dok.
149
RAO. Den kgl. bygningsinspektør. Sager vedr. kirkebygninger på Fyn 1896-1925.
150
NM. Indb. ved Lise Thillemann 2010 og Ida Haslund 2012.
151
Om Træskomaleren, se Henrik M. Jansen, Træskomaleren – Et fynsk kalkmaleriværksted i 1400-tallet,
Ringe 1991, samt flere artikler i Ulla Haastrup (red.),
Danske Kalkmalerier. Sengotik 1475-1500, Kbh. 1991.
152
Gruppen eller værkstedet er navngivet af Sissel F.
Plathe (jf. NM’s online database over kalkmalerier i
danske kirker: https://natmus.dk/salg-og-ydelser/
museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/).
153
Om motivet, se Ulla Haastrup, »Tre andagtsbilleder«, Danske Kalkmalerier. Gotik 1375-1475, Kbh.
1985, nr. 16; Sixten Ringbom, »Bild og avlat. I.Veronikabilden«, Iconigraphisk Post, 1983, 3, 8-16.

Fig. 169. Grundplan, formentlig slutningen af 1700-tallet. I KB. – Ground plan, presumably from end of 1700s.
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154

‘ra’ er tilføjet over linjen.
Om livshjulet, se Torkel Eriksson, »Lykkehjul og
Livshjul«, Danske Kalkmalerier. Sengotik 1475-1500,
Ulla Haastrup (red.), Kbh. 1991, nr. 24, og Bodil
Franck, »Moraliteter«, samme. Gotik 1375-1475, Kbh.
1985, nr. 57.
156
Mere end 40 udsmykninger, der ud fra de daterede
dekorationer i Kværndrup 1484 og Mesinge 1517
(DK Odense 4612) spænder over fire årtier, er henført
til Træskomalerens værksted eller kreds; Haslund m.fl.
2012 113 f.
157
Haslund m.fl. 2012 112 f.
158
Haslund m.fl. 2012 109-12.
159
NM. Indb. ved Lise Thillemann 2010.
160
L. M.Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser, Kbh. 1803,
34.
161
Biskop Jacob Madsens visitatsbog (note 8), 209 f.
162
RAO. Sogneark. Lægaard; manuskriptet er afskrevet
af sognepræst J. A. Lassen i Sogneark. Embedsbog.
163
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke. Beskrivelsen, der
er skrevet på et vanskeligt forståeligt latin, omfatter 124
sider; dog er de første 28 sider udskåret. Den er indsendt til Nationalmuseet i 1820, jf.Victor Hermansen,
»Håndskrifter vedrørende Danmarks topografi i Nationalmuseets 2. afdelings bibliothek«, Fortid og Nutid 5,
1924-25, 64. Beretningen er usigneret, men forfatteren
kan udledes af bemærkninger i teksten, jf. notat i NM.
Dateringen, o. 1708, kan udledes af en bemærkning
om et tyveri, udført ‘for 49 år siden af den ugudelige
fjende’ (s. 34), dvs. under Karl Gustav-krigene. Dele af
beretningen er oversat og ligger sammen med denne;
delvise oversættelser findes desuden i RAO. Fyn i alm.
3. Indb. 1743-71 og 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters
efterretn. Om manuskriptet se også NM. Valerius 1933
89 ff., der også har oversat udvalgte passager til dansk.
164
KB. Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne
1755.
165
RAO. Fyn i alm. 3. Indb. 1743-71 og, næsten enslydende, 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters efterretn.; se
også Valerius 1933 91 f., i NM.
166
RAO. Fyn i alm. 13. Samlinger.
167
Sofie Justdatter Juel bekostede også istandsættelse af
Kirkeby Kirke, jf. s. 2089.
168
RAO. Bispeark. Sunds og Sallinge hrdr.; Stamhuset
Egeskov. Kirkeprot.
169
Friis 1881 290.
170
RAO. Sogneark. Div. dok.; Menighedsrådsark. Kirkeprot.
171
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 36.
172
RAO. Sogneark. Embedsbog; Stamhuset Egeskov.
Kirkeprot.
173
Friis 1881 294.
174
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1966.
175
RAO. Sogneark. Lægaard; embedsbog; NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 36.
155

Fig. 170. Prædikestol, 1599, med sekundært tilføjet
fylding med akantusmontant (s. 2279). Foto Kristian
Hude 1910. I NM. – Pulpit, 1599, with secondary addition of acanthus riser.
176
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 96; RAO. Fyn i
alm. 3. Indb. 1743-71; Fyn i alm. 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters efterretn.
177
Valerius 1943 191.
178
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1970.
179
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1970; Sissel F. Plathe
og Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige Altertavler – og
anden billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den private andagt 1-2, 2010, 548.
180
Plathe og Bruun 2010 (note 179) 548.
181
Plathe og Bruun 2010 (note 179) 548; RAO. Sogneark. Div. dok.
182
Søjlernes placering fremgår ikke, men de har antagelig flankeret midtskabets relieffer, måske som erstatning for tilsvarende, oprindelige stykker (se f.eks.
Allerup, DK Odense 3627).
183
Fornyelserne, i lindetræ, omfattede i midtskabet
dele af murkronen, den næstældste konges venstre og
den yngste konges højre underarm samt Jesusbarnets
højre underarm. Begge de nederste figurer i nordflø-
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jen og de øverste i sydfløjen havde nye højrehænder,
mens Katharinafiguren havde ny venstrehånd, der dog
var faldet af og lagt i hendes krone, og apostelfiguren
ved siden af hende manglede højre hånd. NM. Indb.
ved Mogens Larsen 1970.
184
Ideen om at lade tavlen nystaffere af en kunstner
blev fremsat af Mogens Larsen 1970, der fandt, at den
daværende rødbrune bejdse slørede snitværkets detaljer.
Han vurderede endvidere, at en afrensning af træet ville
give et for fersk resultat på grund af de anvendte, meget
lyse træsorter. NM. Indb. ved Mogens Larsen 1970.
185
Samme maler udførte 1852 et (†)altermaleri til
Lunde Kirke (s. 2196), og 1866 et altermaleri til Ryslinge Kirke (Gudme Hrd.).
186
Jf. tegning i Lokalhistorisk Arkiv for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne; Korrespondance i NM.
187
Biskop Jacob Madsens visitatsbog (note 8), 209 f.;
Louise Lillie, »Biskop Jakob Madsen og billederne«,
Fynske Årbøger 1989, 28.
188
Beskrivelsen af altertavlen omhandler motiverne i
det fjerde og femte »theatrum«, hvilket muligvis skal
forstås som hhv. et felt i en af sidefløjene og midtskabet (idet det femte ‘theatrum’ betegnes som ‘det vigtigste, midterste og største sted’); dog kan det vel ikke
fuldstændig udelukkes, at beskrivelsen angår i øvrigt
ukendte malerier på sidefløjenes bagsider. NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 31 ff. Beskrivelsen af tavlens
øvrige motiver må have stået på de sider, der er udskåret af manuskriptet (jf. note 163).
189
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 32.
190
Biskop Jacob Madsens visitatsbog (note 8), 210; Plathe
og Bruun 2010 (note 179), 548 f. En altertavle med
monstransskab i predellaen findes i Sanderum Kirke
(DK Odense 2954), jf. også Thurø s. 2405.
191
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 34.
192
RAO. Fyn i alm. 3. Indb. 1743-71; Fyn i alm. 17a.
Sunds Hrd. Sognepræsters efterretn.
193
RAO. Sogneark. Embedsbog; jf. også Fyn i alm. 13.
Samlinger.Tavlen er desuden beskrevet i synsprotokollen 1862 (Stamhuset Egeskov. Kirkeprot.).
194
RAO. Sogneark. Embedsbog; NM. Kværndrup Kirke.
Prospekt; Karin Kryger, Allegori og Borgerdyd. Studier i
det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820, Kbh.
1985, 124 f. og 151. Se også *altermaleri fra 1796 med
religionens sindbillede, oprindeligt i Vinderød Kirke,
nu på Corselitze (DK Frborg 1594).
195
RAO. Sogneark. Embedsbog; jf. også Kryger 1985
(note 194), 114 f.
196
Jf. også Friis 1881 320 f.
197
Finn Grandt-Nielsen, Fynsk kirkesølv, Odense 1983,
28, 66 f. Samme guldsmed har muligvis også udført
alterkalken i Roerslev Kirke (Odense Amt).
198
Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før
1870, II, Kbh. 1982, nr. 4064.
199
Bøje 1982 (note 198), 107; Grandt-Nielsen 1983
(note 197), 67.
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Fig. 171. Kirkestævnetavle, o. 1750-1800 (s. 2289).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Parish meeting board,
c. 1750-1800.
200

Grandt-Nielsen 1983 (note 197), 21.
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 33. Claudianus
henviser til sin formand i embedet, Mads Knudsen
Lægaard for oplysningen om tyveriet.
202
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 33.
203
Rigborg Brockenhuus, datter af Laurids Brockenhuus og Karen Skram, blev efter et elskovsforhold, der
resulterede i en søn, holdt indespærret i et værelse på
Egeskov 1599-1604. Hun boede på Egeskov til morens
død 1625 (fra 1608 med tilladelse til at besøge sin sognekirke), og derefter på Nybøllegård som en æret og
agtet adelsfrue. Hans Knudsen: Rigborg Brockenhuus
i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84.
Hentet 18. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/
index.php?sideId=287714.
204
Grandt-Nielsen 1983 (note 197), 30 og 70.
205
Bøje 1982 (note 198), (nr. 4145). Samme guldsmed
har bl.a. udført sygesæt til Bogense 1789 og Rynkeby
1796 (DK Odense 2149 og 4442).
206
Grandt-Nielsen 1983 (note 197), 36 og 62.
201
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Fig. 172. †Timeglas, muligvis fra 1700-tallet (s. 2282).
Tegnet af J.Vilh. Petersen 1881/82. Privateje. – †Hourglass, possibly from the 1700s.
207
RAO. Bispeark. Syn over kirker og præstegårde; Sogneark. Embedsbog; Stamhuset Egeskov. Kirkeprot.
208
NM. Valerius 1933 55; Valerius 1943 190.
209
En tilsvarende stage, inv.nr. 31.952, synes bortkommet.
210
Fredrik B. Wallem, Lys og lysstel i norske kirker og
hjem, Kristiania 1907, 43 f.; Arnstein Berntsen, Lys og
lysstell gjennom 1000 år, Oslo 1965, 56 og fig. 21.
211
Den syvarmede stage er fornyet efter tyveri.
212
Valerius 1943 190.
213
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
214
M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte,
Kbh. 1941, 135 f.
215
Biskop Jacob Madsens visitatsbog (note 8), 210.
216
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 38.
217
Muligvis siden anskaffelsen af nr. 3 o. 1775, jf. Friis
1881 321, eller siden o. 1820, jf. NM. Engelstoft; V.
Valerius, »Nogle billeder fra Kværndrup præstegårds
historie«, Fynsk Hjemstavn 1933, 150 f.
218
Kummens form er usædvanlig. Den eneste anden

kendte, ottekantede romanske granitfont findes i Svenstrup (Aalborg Amt), jf. Mackeprang 1941 (note 214),
352.
219
NM. Indb. ved Otto Andrup 1912.
220
En dåbsengel af samme type, men af langt bedre
kunstnerisk kvalitet, findes i Ledreborg Slotskapel
(DK KbhAmt 823). Englen er udført 1746-47 som en
kopi af en †dåbsengel fra 1720’erne i Skt. Petri Kirke
i København (DK KbhBy 1, 316). Jf. også dåbsenglen i kapellet på Holckenhavn (Vindinge Hrd.) Om
dåbsengle, se Helga de Cuveland, Der Taufengel, Hamburg 1991; Carsten Bach-Nielsen, »Dåbens engel – en
inventartype i kirkens og bevidsthedens rum«, Kirkehistoriske samlinger 1994, 7-33; Inga Lena Ångström
Grandien, »Barockens dopänglar och Thorvaldsens«,
Ting och tanke. Ikonografi på liturgiska föremål, Ingalil
Pegelow (red.), Stockholm 1998, 119-49.
221
RAO. Fyn i alm. 13. Samlinger. Skriftstedet henviser
til englen ved Bethesda Dam, der helliggør vandet, jf.
også Bach-Nielsen 1994 (note 220), 18.
222
Fyns Amts Avis 28. april 1984.
223
Grandt-Nielsen 1983 (note 197), 36 og 104.
224
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. Tilsvarende kander findes i bl.a. Bøvling og Gimsing (hhv.
1912 og 1929, DK Ringkøbing 839 og 2144).
225
Muligvis identiske med en ‘dobbelt let dør’, som
Jacob Madsen omtaler umiddelbart efter korgitteret.
Der kan dog også være tale om fløjene i kirkens indgangsdør (jf. s. 2285). Biskop Jacob Madsens visitatsbog
(note 8), 210.
226
RAO. Sogneark. Div. dok; NM. Indb. ved Mogens
Larsen 1966.
227
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1959 og 1966.
228
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 37. I RAO. Fyn i
alm. 13. Samlinger gengives indskriften som: »Sandelig,
sandelig siger jeg eder, hvo som bevarer mine Ord, han
skal icke see den evige Død«.
229
Et hvidmalet jernanker, formentlig til fastgørelse af
himlen, ses endnu i østre hvælvkappes sydvestre flig.
230
På frisen er tilføjet fire hoveder og fire ovale bosser,
på postamentet tre løvehoveder og to menneskehoveder samt to ovale bosser med bladværksindramning.
I storfeltet med opstandelsen er det ene englehoved
fornyet ved en ældre istandsættelse. NM. Indb. ved
Mogens Larsen 1959 og 1966.
231
Friis 1881 294. Flytningen gjorde det vanskeligt at
høre præsten i den nederste del af kirken.
232
Feltet med akantusmontanten opbevares på loftet.
233
NM. Valerius 1933 55.
234
Tilsvarende stolestader findes desuden i Svindinge
Kirke (Gudme Hrd.), udført 1853.
235
Forslag til indvendig istandsættelse 2005 ved C&W
Arkitekter, i NM.
236
RAO. Sogneark. Div. dok.; Forslag til indvendig
istandsættelse 2005 ved C&W Arkitekter, i NM.
237
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
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Fig. 173. Udsmykning på senmiddelalderlig †dørfløj (s. 2285). Tegnet af kapellan J. Jessen 1755. I KB. – Decoration
on Late Medieval †door wing.

238
RAO. Sogneark. Div. dok.; NM. Indb. ved Karin
Vestergaard Kristiansen 2004.
239
Stolenes endegavle er hensat på loftet.
240
RAO. Sogneark. Embedsbog; Sogneark. Lægaard;
Stamhuset Egeskov. Kirkeprot.
241
RAO. Fyn i alm. 13. Samlinger; Stamhuset Egeskov.
Kirkeprot.
242
NM. Valerius 1933 52. En blok ved hospitalet
nævnes flere gange i hospitalets fundats, jf. Hofman
1780 (note 41) 177 og 181; heraf fremgår også, at de
fire lemmer i hospitalet skulle feje og rengøre kirken
nogle gange om året (s. 179).
243
Lignende ornamenter findes på en dørfløj i Nørre
Aaby (Odense Amt); jf. M. Mackeprang, »Fyenske
jærnbundne Kirkedøre fra Middelalderen«, Aarbøger for
nordisk Oldkyndighed og Historie 1943, 1-30, særligt s.
9-10 og 28 med fig. 18.
244
Danske Præsters indberetninger til Oldsagskommissionen
af 1807. 3: Bornholm, Lolland-Falster og Fyn, Christian
Adamsen og Vivi Jensen (red.), Højbjerg 1997, 274
f.; Vivi Jensen, »Om et par jernbundne kirkedøre på
Sydfyn – hvad en præsteindberetning kan bruges til«,
Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1997, 60.
245
Fløjene omtales umiddelbart efter korgitteret og
kan muligvis have været tilhørt dette, jf. s. 2277. Biskop
Jacob Madsens visitatsbog (note 8), 210.
246
RAO. Sogneark. Div. dok.; fotos i Lokalhistorisk
Arkiv for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne.

247
RAO. Fyn i alm. 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters
efterretn.; Sogneark. Embedsbog.
248
Ifølge firmamærke på orglet.
249
Dispositionen kan udledes af Marcussen & Søns
tilbud af 30. okt. 1934 på ombygning og udvidelse af
orglet.
250
Friis 1881 295.
251
Kassationsrapport 11. marts 2003, i NM.
252
Brev fra Marcussen & Søn 24. aug. 1936, i Lokalhistorisk Arkiv for Gislev, Kværndrup og Ryslinge
Sogne. Kværndrup Kirke.
253
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
254
Oplysningen er sekundært, vel 1765, påmalet med
lys kursiv.
255
Valerius 1943 192. Lignende plader blev i sognepræst
Rasmus Lassens tid (1788-1825) anbragt på andre gravsteder samt på træerne på kirkegården, jf. også s. 2219.
256
RAO. Sogneark. Embedsbog.; Fyn i alm. 13. Samlinger.
257
RAO. Sogneark. Div. dok. Kronen er en variant af
Knud Eibyes såkaldte ‘borg-krone’, jf. materiale fra
Knud Eibye i Danmarks Kirkers arkiv.
258
Figuren har heste- eller bukkeben, men ingen hale.
259
RAO. Sogneark. Div. dok.; Menighedsrådsark. Div.
dok.; jf. også Henning Thalund, Fynske kirkeskibe,
Svendborg 1989, 87.
260
Pladen, der er fremstillet gennem guldsmed Johs.
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Fig. 174. Detalje af klokke nr. 1 (s. 2294). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Detail of bell no. 1.

Nielsen, Kværndrup, bærer følgende inskription: »Denne
model af skoleskibet “Georg Stage” er i taknemmelighed
skænket til Kværndrup Kirke af Postbud Vilhelm Petersen, Kværndrup, død 1957, og hustru Anna Petersen,
død 1958. Ophængt i Kirken Alle Helgens Dag 1963.
“Da Jesus nu gik i båden, fulgte hans disciple ham.” –
Matth. ev. 8, 23«. RAO. Menighedsrådsark. Div. dok.
261
Jf. korrespondance i NM. Lars Jørgensen har leveret
tårnure til bl.a. Bogense Kirke 1847 (DK Odense 2176)
og Middelfart Kirke 1859 (DK Odense 2334).
262
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 121.
263
RAO. Fyn i alm. 3. Indb. 1743-71.
264
Klokkeskatten 1601 var begrænset til at gælde de
kirker, hvor kongen havde patronatsret, og bør således
ikke have omfattet Kværndrup (jf. s. 2213). Endvidere
havde kirkerne lov til at beholde deres største klokke,
og Kværndrup har således næppe afleveret begge sine
klokker. Poul Grinder-Hansen, »Danske klokkekonfiskationer i 16. og 17. århundrede«, Arv og Eje 1983-84,
213-28, særligt s. 221 f.
265
De to klokker omtales med sikkerhed i kirken

i midten af 1700-tallet, jf. KB. Kallske saml. 377. 4º.
Beskrivelse over kirkerne 1755; RAO. Fyn i alm.
3. Indb. 1743-71; Danske Atlas (note 2), 716. 1656
nævnes, at loftet under »Klocken« var ødelagt, hvilket
dog ikke udelukker, at der kan have været to klokker
allerede da; RAK. DaKanc. 162d. Henlagte sager. Helt
udelukkes kan det ikke, at klokken fra 1579 allerede
før 1589 var ophængt i Kværndrup.
266
RAO. Sogneark. Embedsbog; Fyn i alm. 3. Indb.
1743-71, jf. også J. F. Fenger, »Klokke-Indskrifter«,
Kirkehistoriske Samlinger I, 2, 1853-56, 486; Friis 1881
291.
267
Tilsvarende hoveder findes bl.a. på en klokke i
Bredsten (DK Vejle 2785 med fig. 40).
268
Victor Hermansen, Klokkeskatterne af 1526 og 1601
(manuskript uden år i NM), 20.
269
Epitafiets indskrift er afskrevet 1589 i Biskop Jacob
Madsens visitatsbog (note 8), 210, og o. 1708 af sognepræst Peder Andersen Claudianus; NM. Inscriptioner i
Querndrup Kirke 67 f.
270
Sammenlign f.eks. med *epitafium o. 1577 over
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Tønne Viffert, †1571, ni år gammel, og Iver Viffert,
†1577 som spæd, oprindeligt i Nyborg Vor Frue Kirke,
nu i Nationalmuseet (s. 1054).
271
Se f.eks. det alterlignende epitafium over Jørgen
Rosenkrantz (†1596) i Hornslet Kirke (Randers Amt).
272
Efter oversættelse i NM. Valerius 1933 56, jf. også
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 66.
273
Jacob Madsens forkortelse; skriftstedet (Joh. 11,25)
har uden tvivl været skrevet helt ud på epitafiet.
274
NM. S. Abildgaard, notebog II, 1762, 45 f.; jf. også
Poul Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718-1791)
Fortiden på tegnebrættet, Kbh. 2010, nr. 366.
275
KB. Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne
1755; NM. S. Abildgaard, notebog II, 1762, 45 f.
276
NM. Indb. ved Jens Johansen 1991-92.
277
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 114; Valerius 1943
187.
278
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 119.
279
Gravstenen og †kisten kan dog også være flyttet fra
et andet sted i kirken (i så fald antagelig fra koret) i
forbindelse med indretningen af kapellet 1616.
280
Efter Laurids Brockenhuus’ død 1604 kom Egeskov
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1615 til datteren Karen Brockenhuus, g.m. Hans Pogwisch, der straks byttede den mod Kærstrup på Lolland
til sine søstersønner, Jakob og Frands Ulfeldt (sønner
af Elisabeth Brockenhuus og Corfitz Ulfeldt). Disse
solgte allerede 1616 Egeskov til deres farbror, Jakob
Ulfeldt, g.m. Laurids Brockenhuus’ datter Birgitte, jf.
Trap 5. udg. 1957 (note 43), 696 f.
281
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 51; RAO. Fyn i
alm. 3. Indb. 1743-71; 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters
efterretn.
282
RAO. Sogneark. Embedsbog; jf. også Friis 1881 305.
Det såkaldte benhus i kryptens sydvestre hjørne har
ikke været undersøgt. Helt udelukkes kan det vel ikke,
at de overflyttede kister i første omgang blev hensat i
krypten og deres indhold først senere i århundredet
indmuret i benhuset.
283
Otte Krag (†1666) til Voldbjerg erhvervede Egeskov
1656. Han, hans hustru Anna Rosenkrantz (†1688)
samt parrets søn gehejmeråd Niels Krag (†1713) og
svigerdatter Sophie Juul (†1722) er alle gravsat i familliens gravkapel i Roskilde Domkirke (DK KbhAmt
2115-22), men fra slutningen af 1600-tallet benyttede

Fig. 175. Uidentificerede kister i krypten under Ulfeldts kapel (s. 2328). Set mod nordvest, til højre den oprindelige
adgang (s. 2239). Foto Keld Kildegaard o. 1980. – Unidentified coffins in the crypt beneath the Ulfeldt Chapel. Looking
north west, to the right the original entrance.
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Fig. 176. Jakob Ulfeldt (†1593). Detalje af gravsten nr. 5, i Ulfeldts kapel
(s. 2320). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Jakob Ulfeldt (†1593). Detail of
tombstone no. 5, in the Ulfeldt Chapel.
hans efterkommere krypten i Kværndrup. 1784 købte
Henrik Bille(-Brahe) til Holbækgård Egeskov og lod
kisterne med sin første hustru samt to døtre fra sit
andet ægteskab overføre til krypten.
284
Trap 5. udg. 1957 (note 43), 696.
285
Om Rosenkrantzslægtens gravminder i Hornslet
Kirke, se Chr. Axel Jensen, »Hornslet Kirke, Rosenkrantzernes Mausoleum«, Rosenholm og Rosenkrantzerne,
Hans Rosenkrantz (udg.), Kbh. 1924, 133-52; Trine
Kondrup, »At skabe sig et minde – en kort undersøgelse af slægten Rosenkrantz’ middelalderlige ligsten«,
Herregårdshistorie 11, 8-19. Nævnes kan også Johan Friis’
†mindesten fra 1540 over sine forfædre i †Gråbrødre
Klosterkirke i Odense (DK Odense 1841), hvis indskrifter er gentaget på en prægtig mindetavle, opsat af
hans brorsøn 1597/98 i Hesselager Kirke, Friis-slægtens

hovedkirke (Gudme Hrd.). Endvidere Skramslægtens
murede begravelse i Østbirk Kirke, hvortil Peder Skram
lod overføre de jordiske rester af sin far Christen Skram
og dennes to hustruer fra den 1540 nedbrudte †Vor
Frue Kirke i Horsens (DK Århus 4504 og 6138).
286
På søjlens plads er påslået et nyere bræt. Ligeledes er
hovedgesimsens østligste del afbrækket.
287
Nøglen til gitteret er aftegnet af Volmer Valerius;
et foto af tegningen findes i Kværndrup Kirke. Prospekt.
288
Jf. A. Thiset og Louis Bobé, Stamtavler over danske
Adelsslægter, X,II, Kbh. 1923, 341.
289
Stamtavler over danske Adelsslægter (note 288), X,II,
343, anfører, at han vistnok endnu levede 1502.
290
I Stamtavler over danske Adelsslægter (note 288), XI,II,
Kbh. 1928, 17, anføres hendes dødsår som 1592.
291
Jf. også Grinder-Hansen 2010 (note 274), 413.
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Fig. 177. Anne Flemming (†1570). Detalje af gravsten nr. 5, i Ulfeldts
kapel (s. 2321). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Anne Flemming (†1570).
Detail of tombstone no. 5, in the Ulfeldt Chapel.
292

Søren Abildgaard noterede 1762, at der hverken i
Kværndrup eller Vindinge fandtes en gravsten over
Erik Ulfeldt, †1420; jf. Grinder-Hansen 2010 (note
274), 413.
293
NM. Indb. ved Susanne Trudsø 2005.
294
I Stamtavler over danske Adelsslægter (note 288), X,II,
359, anføres hun at være død 1616 (*1612).
295
Efter afskrift (vistnok år 1600) i Den tredje fyenske
evangeliske Biskops, Mester Jakob Madsens, Visitatsbog, A.
Crone (udg.), Odense 1853, 96. Indskriften er også
afskrevet o. 1708 af sognepræst Peder Andersen Claudianus, der mente, at den uden tvivl var forfattet af Jakob
Ulfeldt selv; NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 59 f. Det
er uklart, om den sidste linje med oplysning om begravelsesdagen har været anført på monumentet eller ej.
296
Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten fra sengoti-

Danmarks Kirker, Svendborg

kens og renaissancens Tid, I-II, Kbh. 1951-53, I, 43 og II,
167 (nr. 85), der tilskriver samme stenhugger en figursten fra o. 1480 over Jørgen Urne i Nørre Søby Kirke
(DK Odense 4053), deraf navnet.
297
Jf. også Grinder-Hansen 2010 (note 274), nr. 364 og
s. 413.
298
Jensen 1951-53 (note 296), I, 43, og II, 167 (nr. 86).
299
Jf. også Grinder-Hansen 2010 (note 274), nr. 363.
300
Jensen 1951-53 (note 296), I, 147, og II, 190 (nr.
205). Odense-skulptøren virkede o. 1540-47.
301
Jf. også Grinder-Hansen 2010 (note 274), nr. 369.
302
Jensen 1951-53 (note 296), I, 147, og II, 190 (nr.
206).
303
Jf. også Grinder-Hansen 2010 (note 274), nr. 368.
304
Jensen 1951-53 (note 296), II, 277 (nr. 707).
305
Jensen 1951-53 (note 296), II, 89-92.
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Biskop Jacob Madsens visitatsbog (note 8), 107-09.
Jf. også Grinder-Hansen 2010 (note 274), nr. 367.
308
NM. Indb. ved billedhugger C. J. Baumbach 1952.
Fornyelsen af kvindefigurens hoved og skulderparti,
der også omtales af sognepræst Peder Andersen Claudianus o. 1708, jf. Inscriptioner i Querndrup Kirke 68, i
NM, er vel en tilretning foretaget pga. en fejl i stenen.
309
Hans Stiesdal og Marie-Louise Jørgensen, »Urspindelen og urhjulet – to oversete forkrænkelighedssymboler«, Nationalmuseets Arbejdsmark 1985, 119-27.
310
Tilsvarende figurer ses på epitafiet over Christoph
von Dohna (†1584) i Odense Skt. Knuds Kirke (DK
Odense 751 og fig. 610-11).
311
Jensen 1951-53 (note 296), II, 93-96 og 283 (nr.
744). Samme stenhugger er bl.a. tilskrevet en sten i
Odense Vor Frue over Jørgen Hartvigsen (†1596) (DK
Odense 1153) og en sten i Flødstrup (Vindinge Hrd.)
med årstallet 1595 over Christen Qvitzov (†1589).
312
På Søren Abildgaards tegning 1762 (fig. 143) er
noteret, at stenen lå med den nederste ende ind under
alterskranken; jf. Grinder-Hansen 2010 (note 274), nr.
366.
313
Den spæde Frands Brockenhuus blev begravet i
Kværndrup Kirke 5. april 1587. »Ejler Brokkenhuses
historiske kalenderantegnelser for 16de Aarhundrede«,
Joh. Grundtvig (udg.), Samlinger til Fyens Historie og
Topographie, 6, Odense 1873, 362 f.
314
Jensen 1951-53 (note 296), II, 96 og 284 (nr. 751).
315
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 63 f; KB. Kallske
saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755; jf. også
Grinder-Hansen 2010 (note 274), nr. 365.
316
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke.
317
Claudianus gengiver desuden en indskrift over Birgitte Brockenhuus (†1656), som han mente måtte være
nedsat i krypten i ‘en kiste af eg, helt uden udsmykning,
kun udstyret med fire håndtag og ikke som de andre
overtrukket med nogen beklædning, ikke engang en
blikplade eller et enkelt lille bogstav’. Der er efter alt at
dømme tale om en fiktiv indskrift, formuleret af Claudianus selv (‘I stedet for den manglende inskription får
hun derfor den følgende lovtale’). NM. Inscriptioner i
Querndrup Kirke 87. Birgitte Brockenhuus er begravet
i Østbirk Kirke (DK Århus 4501).
318
NM. Epitaphia.
319
Antagelig har Kragslægtens kister, der ikke omtales,
stået i kryptens vestlige del, der på planen står tom.
320
Revision og Fortsættelse af Hofmans Fundatssamling, N.
Schack (udg.), 4, Kbh. 1839, 264-66.
321
RAO. Sogneark. Embedsbog; Fyn i alm. 13. Samlinger. Registreringen synes kun at omfatte de kister, der
kunne identificeres med navn.
322
De ‘tidligere begravede’ af den ulfeldtske slægt var
ikke at se, men mentes at ligge i et benhus indenfor (jf.
ovf.). RAO. Sogneark. Embedsbog.
323
RAO. Stamhuset Egeskov. Kirkeprot. Afskrifter af
kisteplader findes desuden i RAK. Håndskriftsaml.
307

Saml.vedr. pers.hist. Specialia 306 (23 kister) og i
NM. Indskrifter i Vindinge (anonym, Vindinge Hrd.)
(10 kister); alle kisterne kendes fra NM. Inscriptioner
i Querndrup Kirke og Epitaphia samt fra RAO. Fyn i
alm. 3. Indb. 1743-71 og 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters efterretn.
324
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.; Korrespondance i NM.
325
Laurids Ulfeldt blev begravet i Odense domkirke
20. juli 1659, men i april 1674 blev kisten overført til
Kværndrup (DK Odense 836); jf. også Friis 1881 387.
326
RAK. Håndskriftsaml. Saml.vedr. pers.hist. Specialia 306. Claudianus mente dog ikke, at beslagene var
stjålet, idet kistens læderbeklædning var intakt; NM.
Inscriptioner i Querndrup Kirke 79.
327
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 80; RAO. Fyn
i alm. 3. Indb. 1743-71 og 17a. Sunds Hrd. Sognepræsters efterretn.
328
Stamtavler over danske Adelsslægter (note 288), X,II,
357.
329
NM. Epitaphia; jf. også NM. Inscriptioner i Querndrup
Kirke 85.
330
NM. Epitaphia; jf. også NM. Inscriptioner i Querndrup
Kirke 84.
331
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 79.
332
NM. Epitaphia; jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
80.
333
NM. Epitaphia; jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
83.
334
Stamtavler over danske Adelsslægter (note 288), X,II,
360.
335
NM. Epitaphia; jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
86.
336
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 102.
337
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 101.
338
NM. Epitaphia; jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
98 f.
339
NM. Epitaphia, jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
99 f.
340
NM. Inscriptioner i Querndrup Kirke 82 f.
341
Af Inscriptioner i Querndrup Kirke 82 f. (i NM) fremgår, at kisten stod mellem kisterne med afdødes far (fig.
146, nr. 9) og bror (fig. 146, nr. 11).
342
Stamtavler over danske Adelsslægter (note 288), X,II,
363
343
NM. Epitaphia; jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
100.
344
NM. Epitaphia; jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
97 f.
345
NM. Epitaphia, jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
101.
346
NM. Epitaphia; jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
90 ff. Ifølge Danske Atlas 1774 (note 2), 718, fandtes der et epitafium over Laurids Ulfeld og hans to
hustruer; der er dog efter alt at dømme snarere tale om
en kisteplade.
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347

Indskriften er afskrevet o. 1708 i NM. Inscriptioner i
Querndrup Kirke 91 ff.:
»Sørgelig Minde af den som med Smerte savner sin
beste Ven og Fader:
O dydefulde Ædele Bloed,
Min Barndoms største glæde!
Allerkiæreste Fader goed,
Paa ny maa Jeg nu Væde
Med Salte taarer dine Been,
Som her mon hvile sagte,
Med dig her under disse Steen
Mand ald min glæde lagde,
Jeg græde maa vel paa ny
Og hiertet af Sorrig røris,
Med Sorg Jeg Kommer af By
Nu ved mig til dig føris
Paa sorten Lige-baar
Min Moder og din Kone,
da din Siæl mange aar
Har standen for Guds Throne,
Her er min sidste Ven
Mig døden havde ladt
Min Sødsken var før hen
Og Jorden har min Skat,
Det er for mange aar
Jeg dig min Kroene miste,
Det siunis mig den i gaar,
Det døden mig saa Kryste
Ja, hand Kryste Hiertet saa,
det aldrig siden var qvæget,
Ja, hand Kryste det saa smaa,
det alldrig meer blev læget,
Før Jeg under denne Steen,
Min dydig Fader Fromme,
Maa og hvile mine been,
Og min Siæl til Dig komme:
Din Dyd det voldet har
At Jeg kand dig ey glemme:
Du ald min glæde var,
Mens Du varst hos mig Hiemme,
Din Øyen af lutter dyd
Imod mig stedse glantzet
Med idelig Hiertens fryd
Du Hver dag mig bekrantzet,
Men, O vee, at den Krantz
Saa tilig falmed blev
Jeg tabte ald fryds glantz,
Der Døden Stevning skrev,
Derfor Jeg ikke kand
Hen fra din Kiste gaa,
Før Jeg med Ære-Haand
Har lagt denne Krantz derpaa,
Til tegen, at din Dyd
Skal mig i minde være,
Til Jeg igien med fryd
Dig seer i Ævig Ære«.
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348

Stamtavler over danske Adelsslægter (note 288), X,II,
357 f.
349
NM. Epitaphia; jf. også Inscriptioner i Querndrup Kirke
94 f.
350
Indskriften er afskrevet o. 1708 i NM. Inscriptioner i
Querndrup Kirke 95 ff.:
»Hvile Sødt du ædle Siæl udi din Herris giemme,
Din Siæl nu lider vel, nu den hos Gud er Hiemme.
Hos Gud du finder nu det af ham selv var Skabt,
Det dig laa mest ihu, dog var med smerte tabt,
Din Ædle dydig Mand, din deylige Børn smaa,
Dig røvet ved dødsens Haand med vaade øyne saae.
Din Mand du mistet Har, din Børn du maatte savne,
Du udi glæden seer, Og kand med Lyst nu favne.
Og i din Herris fryd see dig og dennem staa
med Hosianna Lyd, Og Krantz og Krone paa
O hvad er dig nu vel! Hvad har du overvunden
For Syndens Aag og Træl Een ævig Hviile funden.
Du Troens Skiold holdt fast, Og stridde en god strid:
Thi kom Jesus med Hast, Sig teede mild og blid.
Hand løst op dødsens Baand, Hand hastig til dig Saae
Gav Seyer-palm i Haand og ærens Krone paa.
Til Jesum min Siæle-ven, og til hans Børns glæde
Lenges den Eene igien maa Fader og Moder begræde«.
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KVÆRNDRUP CHURCH
The church lies at the top of the steep ‘church
hill’ in the old village in the middle of the parish.
In the churchyard, which has been expanded
several times, stands an earlier sepulchral chapel
for the Bille-Brahe family of Egeskov, built in
1872 (fig. 5). West of the churchyard lies a former (†)hospital for the poor (fig. 7), established
in 1770 by Sofie Justdatter Juel, widow of Niels
Krag of Egeskov.
Building. The church consists of a Romanesque
nave and a slightly narrower (†)chancel (fig. 11).
Towards the east there was once an †apse, which
was demolished with the erection of a new chancel in the Late Middle Ages (cf. below). The Romanesque parts of the building are in undressed
and dressed granite, and the walls stand on a profiled double footing (fig. 14). The two Romanesque doors are either rebuilt or bricked-up, and
only a single original window is preserved on the
south side of the nave (fig. 17).
The chronology of the Late Medieval additions
to the church can only partly be established. A
new chancel was built to the east, on which occasion the †apse was demolished, and the chancel function was moved to the new part of the
building. The chancel was built of raw fieldstone
and probably had a †window to the south, which

was later replaced by a †priest’s door (fig. 42).
Between the new chancel and the Romanesque
chancel a new, narrow chancel arch was broken
through.
The nave was lengthened to the west with an
extension in brick laid in Flemish bond. It had an
†entrance from the west and windows towards
the south and north (fig. 20).
After the erection of the new chancel a tower
was built above it (fig. 22); thus it came to stand
unconventionally at the east end of the church.
Presumably the steep slope of the church hill
towards the west determined the placing of the
tower towards the east. It is built of medieval
brick in monk bond. Later, in the Late Middle
Ages, it was heightened by about 2 metres.
The Romanesque church and the western extension were vaulted over with five cross-vaults
shortly before 1484 (cf. below); the ribs of the
vaults have different forms (figs. 29 and 164).
Similarly, the new chancel was vaulted over after
the erection of the tower.
After the Middle Ages both the western extension and the tower were given curved gables.
Around 1600 transepts were added to the south
(fig. 32) and north (fig. 9). The southern one was
furnished in 1616 as a sepulchral chapel for the
Ulfeldt family (cf. below). Both extensions stand
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on a footing of granite ashlars with walls of brick
in cross bond. In the north wall of the north
transept a Romanesque face-ashlar is embedded
(fig. 13). The transepts are both vaulted over respectively with a star vault in the south (fig. 34)
and a cross vault in the north.
A (†)burial crypt (no. 1) beneath the chancel
is probably from the second half of the 1500s,
and similarly, around 1600, a (†)burial crypt was
installed beneath the south transept, probably in
connection with its construction (fig. 152). Both
are in masonry and are vaulted.
A †family stair was built around 1750 on the
east side of the north transept, but in the 1800s it
was replaced by a †staircase that was demolished
in 2011.
Throughout the 1800s the church has been
subjected to several refurbishings and restorations. Most recently the interior of the church
was refurbished in 2010-11.
Wall paintings. During the restoration of 2010-11
Late Medieval wall paintings emerged from all
five bays of the nave (figs. 28 and 44-45); the decorations in the first, third and fifth of these were
however painted over again.The paintings, which
are dated with the inscription ‘1484’, are thought
to have been done by the ‘Gudme Workshop’,
which was an offshoot of the so-called ‘Clog
Painter’s circle’.The decoration is in two colours,
brick red and charcoal black, and must be considered contemporary with the erection of the
vaults. There is no real coherent programme for
the whole decoration, but the motif in the eastern severy of the fourth bay, the Face of Christ
– painted as a vera icon (true image) and flanked
by an admonitory inscription and a lily (fig. 44)
– must be understood as an independent devotional image associated with the Ash Wednesday
liturgy.
Furnishings. The furnishings include a few pieces
from the Middle Ages, which however only came
to the church in the years around the transition
to freehold in 1958, both as gifts from the last
church owner, Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille.
These are the Romanesque font (fig. 71), which
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formerly stood in the park at Egeskov, and the
Late Medieval altarpiece from c. 1500 (figs. 4854), which was bought as an antique by the
owner of Egeskov, Julius Ahlefeldt-Laurvig-Bille,
around 1900 and hung at the castle. A Christ figure (figs. 60-61) from an *(†)altar crucifix, dated
c. 1400, is now in Svendborg Museum. A Late
Medieval †Virgin Mary altarpiece, richly gilded
and praised for its beauty, was replaced in 1799 by
an †altarpiece in neoclassical style.
The largest bell (fig. 99) was cast in 1589 by
Matthias Benninck in Lübeck. A wine bottle of
silver (figs. 67-68), made in 1590 probably as a
hunting bottle for the church owner Laurids
Brockenhuus, was donated to the church in 1620
by his widow, Karen Skram. Judging from the
decoration with coats of arms and initials. the
couple also donated the altar candlesticks from
1598 (figs. 69-70), the pulpit from 1599 (figs. 7583) and the altar set from 1602 (figs. 62-63); the
last of these has been attributed to the goldsmith
Augustinus Møller in Odense. The wafer box
(figs. 64-65) was donated by the couple’s daughter, Rigborg Brockenhuus, in 1615. The baptismal dish (figs. 74 and 168) was made in Augsburg at the end of the 1600s and presented to the
church in 1775 by Sofie Justdatter Juel, widow of
the church owner, State Councillor Niels Krag.
A chandelier (fig. 93) and a candle arm (fig. 96)
were hung up in 1696 by Elisabeth Bertelsdatter
Brun in memory of her deceased husband, the
tenant of Egeskov, Jens Madsen Warde (cf. tombstone p. 103). A further chandelier with the date
1748 (figs. 94-95) was donated by Camille Jessie
Bille-Brahe in 1925. From the second half of the
1700s comes a board listing the incumbents (fig.
91), set up in 1763 by the parson Hans Arentsen
Steenstrup, and at the same time serving as a memorial tablet for him and his wife. To this we can
add a baptismal angel from c. 1775 (fig. 73) and
an altar set for the sick from 1791 (fig. 66), the
latter made by the goldsmith Rasmus Rasmussen Møller in Odense, and presumably donated
by Caroline Agnese von Raben, widow of the
church owner Henrik Bille-Brahe. A collection
bag (fig. 89) and a parish meeting board (fig. 171)
must also be dated to this period.
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The smallest bell (fig. 100) was cast in 1842
by I. C. & H. Gamst, Copenhagen, from a †bell
from 1589. An older tower clock (fig. 98), probably from c. 1850, was made by the clockmaker
Lars Jørgensen in Horne, and two small money
boxes (fig. 88) are from the same time. In 1865
an extensive restoration was carried out in which
most of the furnishings were renewed in the
neo-Gothic style. Evidence of this consists of
the altar rail (cf. fig. 56), the pews (cf. figs. 4647), some loose chairs (fig. 85), benches and door
wings (cf. figs. 18 and 30-31) as well as the family gallery (fig. 35) – furthermore, an altarpiece
with a painting by Johannes Jensen (figs. 55-56)
and a font (fig. 167), which has been placed in
the chapel in the churchyard, as well as some
hymn boards that are preserved in the loft (fig.
92). In 1893 the original Romanesque *font was
donated to the free congregation in Kerteminde
(DK Odense 2083 fig. 5) after having stood in the
parsonage for several years.
The priest’s chair (fig. 84) is from c. 1887, while
12 loose chairs (fig. 86) are from c. 1900. The
baptismal jug (fig. 72) is from c. 1923. A chandelier was made in the metalworker Knud Eibye’s
workshop c. 1925-50 and donated in 1963 by
the farm owner Jørgen Jørgensen, Dyrebjerggård, while the church ship “Georg Stage” (fig.
97), built by the ship’s carpenter Thorvald Knudsen, Svendborg, was donated the same year by
the lifeboat skipper Gunnar Aaskov Petersen.The
wine skimmer is modern and bears the stamp of
the goldsmith Andreas Exner. The Communion
table is from 1972. The organ was built in 2011
by P. G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri.
Colour scheme. The altarpiece, which was coloured in 1972 by the painter Ingolf Røjbæk,
is multicoloured with rich gilding. The body

of the pulpit stands in stripped wood with red
and golden profiles, while the lower canopy has
original polychrome paintings. The pews were
painted dark violet in 2010-11 and the family
gallery stands in light grey with coats of arms in
heraldic colours. At the end of the 1700s white
was used, and in the restoration of 1865 the furnishings were painted to look like oak. In 1955
and 1961 the furnishings were painted in grey
shades with details in red, white and gold.
Sepulchral monuments. In the porch there is a
tombstone from 1696 as well as two more recent
memorial tablets (figs. 103 and 101-102), commemorating the fallen in the Schleswig wars. In
the south transept is the Ulfeldt Chapel (fig. 106),
established in 1616 by Lord Chancellor Jakob
Ulfeldt and his wife Birgitte Brockenhuus and
later used by the owners of Egeskov. The chapel,
which is screened off from the church by a latticework of oak (figs. 104-105), contains a total
of four sepulchral tablets (figs. 106 and 124-126)
and seven tombstones (figs. 127-45), including a
magnificent collective monument to six generations of the Ulfeldt family, made in 1616 and set
up towards the south and west wall (figs. 106115). Five of the tombstones (executed in the
period c. 1485 – c. 1570) were transferred from
Vindinge Church (Vindinge Parish), where the
Ulfeldt family earlier had its sepulchral chapel,
along with a †sepulchral tablet commemorating
Jacob Ulfeldt’s mother, Anne Flemming (†1570).
Beneath the chapel is a vaulted †crypt, from
which many †coffins are known (figs. 146-153).
In the chancel a †sepulchral tablet once hung in
memory of Lord High Constable Frands Brockenhuus (†1569), and beneath the floor was a
†masonry tomb.
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north east.

THURØ KIRKE
SUNDS HERRED
Kirken er opført 1639-40 af Ellen Marsvin til Ellensborg (Holckenhavn), enke efter Knud Rud, som
erstatning for et ældre †kapel (s. 2438). Den blev indviet 26. april 1640.1 Kirken betegnes Helligtrefoldighedskirken.2
Thurø hørte senest fra 1421 under Odenses biskop.3
Ved reformationen kom øen under kronen, der 1625
mageskiftede den med Ellen Marsvin (1572-1649).
Efter hendes død blev øen og dermed kirken handlet gentagne gange. 1674 kom den til statholder i
Norge Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704), der
1702 solgte den til Carl Ahlefeldt til Langeland (16701722). 1723 blev Thurø solgt til etatsråd Erik Skeel til
Bjørnemose (†1729), under hvilken gård den forblev

til 1805. 1810 kom den til etatsråd Peter Johansen de
Neergaard til Gunderslevholm, der samme år solgte
den til fæsterne (selveje).4
Anneksforhold. Efter reformationen indgik Thurø i
Svendborg Skt. Nikolaj Sogn (jf. s. 77),5 men 1624
blev beboerne lagt til Bregninge Kirke på Tåsinge,
som fremover skulle regnes for deres rette sognekirke.6 Anneksforholdet gjaldt endnu 1634,7 men
ophørte senest 1640, da Thurø atter blev anneks til
Skt. Nikolaj.8 Patronatsretten lå herefter hos ejeren af
Thurø, mens kaldsretten, der altså fulgte Skt. Nikolaj,
lå hos kongen (jf. s. 77). Øen betjentes af præsten ved
Skt. Nikolaj til 1860, hvor den blev udskilt som et
selvstændigt sogn.9
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Gudstjenesteforhold m.m. 1640 lovede sognepræsten
ved Skt. Nikolaj, Laurids Nielsen Hellevad, at holde
gudstjeneste i kirken hver anden søndag om sommeren og hver fjerde søndag om vinteren samt komme til
dåb, begravelse og sygebesøg, når han blev bedt. Den
tiende, beboerne på Thurø hidtil havde givet til kirken
i Svendborg, skulle fremover ydes til den nye kirke og
oppebæres af Ellen Marsvin.10
Til Thurø er knyttet et sagn, som beretter, at da der
på en ø skulle bygges en kirke, drev der så mange muslinger i land, at kirken blev bygget af dem.11
Et andet sagn fortæller, at Ellen Marsvin engang
drømte, at hun brændte i helvede og derfor besluttede at bygge en kirke på Thurø, hvor det ældre †kapel
havde stået. Imidlertid blev byggematerialerne taget af
et højvande og ført omkring øens nordvestlige hjørne
hen til dens nordside, hvor de drev i land ved foden af
en høj. Derfor blev kirken bygget der.12

Kirken ligger på øens nordside på en bakke med
udsigt over Skårupøre Sund mellem Thurø og
Fyn. Den er placeret i det nordvestlige hjørne af
den gamle landsby (jf. fig. 4), som i anden halvdel
af 1900-tallet efterhånden er blevet betragteligt
udvidet mod øst og sydvest. Kirken har afløst et
†kapel (s. 2438), som skal have ligget på Drejsodde nordvestligt på øen.
Kirkegårdens form følger Kirkestræde mod vest
og syd, og mod nordøst følger den rette linjer, som

resultat af fem udvidelser primært mod nord og
øst; udvidelserne blev anlagt som terrasser på den
stejle bakke (fig. 5). Den formentlig oprindelige,
kvadratiske form (jf. fig. 4) blev 1884 udvidet mod
syd med den gamle gymnastik- og skoleplads.13
Allerede 1892 trængte arealet igen til udvidelse, og
året efter blev et jordstykke nord og øst for kirkegården indhegnet (jf. ndf.).14 1913 ønskedes endnu
en udvidelse,7 og o. 1919 var den mellemste terrasse mod nord blevet indhegnet (jf. ndf.), men ikke planeret.15 Kirkegården blev 1935 atter forøget
mod nord og det nyindvundne område smukt anlagt (jf. fig. 3).16 1949 blev det aftalt med ejeren af
de omkringliggende matrikler, at de skulle friholdes for byggeri og ‘udsigtsødelæggende’ vækster.17
1955 blev kirkegården endelig udvidet mod øst
med tre terrasser til sin nuværende form.18 Nedenfor kirkebakken mod nord var ‘præstelandingen’:
en bådebro, hvor præsten fra Svendborg lagde til,
når han var på Thurø (jf. s. 2363).19
Kirkegårdens hegn. Kirkegården er indhegnet
mod syd, vest og øst af et kampestensdige, hvorpå
er plantet forskellige buske; mod vest er derudover et nyere trådhegn.20 Terrasserne mod øst fra
1955 er kranset af avnbøgehække, og mod nord
er navrhække.

Fig. 2. Kapel (s. 2365), opført 1895, set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Chapel, built in 1895, seen from the north east.

THURØ KIRKE

2365

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1939. I KB. – Aerial photo of the
church and churchyard seen from the south west.

†Hegn. 1813 var ‘ringmuren’ flere steder forfalden, men to år senere var den blevet sat i stand.21
Kirkegårdsudvidelsen 1893 blev indhegnet med
stendiger,22 og 1927 blev kirkegårdsudvidelsen
fra o. 1919 ligeledes indhegnet af et stengærde.17
1944, 1975 og 1987 er digerne blevet repareret.16
Indgange. Kirkegården har fem indgange, henholdsvis hovedindgangen sydligst, en i det sydøstre hjørne, en mod nord, og to fra graverhuset
mod sydøst. Hovedindgangen består af en køreport og en ganglåge med tre kraftige træfløje
på granitpiller muligvis opsat i begyndelsen af
1980’erne.23 Mod sydøst er en 1800-tals smedejernsport med spinkle låger på cementpiller,
øverst afsluttet af cementkugler. En lille smedejernslåge mod øst hænger på diget ved graverhuset, og fra samme sted er der adgang til den
østligste del af kirkegården ved en smedejernskøreport og -ganglåge på jernstolper. Mod nord er
en kraftig træganglåge som hovedindgangens;
den hænger på metalstolper fra 2002.14

†Indgange. De gamle kirkegårdsporte var faldefærdige 1865; de var ikke udskiftet 1866, men
ville blive det snarest.24 1884 blev den sydlige
indgang flyttet til det nye stykke kirkegård,13 og
ved udvidelsen 1893 blev den igen flyttet længere mod syd; der blev opsat en ny port med to
jernfløje på egestolper.25 En nordre indkørsel
nævnes 1941,26 og i det østlige hegn blev der sat
to ‘sten’ med jernkæde imellem.16 1954 blev der
lavet en ekstra jernlåge, som blev placeret mod
øst.27 En ny egetræslåge blev opsat 1963.27
En †brønd blev gravet på kirkegården 1917.17
1928 blev den kirkens ejendom og skulle gøres
brugbar.14
Bygninger på og ved kirkegården. Sydøst for kirken
står et grundmuret kapel (fig. 2), opført 1895 ved
gavebrev fra gårdejer Rasmus Jørgen Rasmussen
og hustru Johanne Jensen.28 Et betonfundament
bærer murene af røde teglsten i normalformat
lagt i krydsskifte. Langmurenes fremspringende
gesims, som griber om gavlhjørnerne, udgøres
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Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Christian Nouvel 1791.Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral map.

af de øverste fem skifter. Mod nord er en spidsbuet dør omgivet af et fremspringende prydskifte
af bindere og en savsnitsfrise. På hver side af døren er en lille blænding med spærstik, hvori er en
marmorflise med indskrifter i fordybet, forgyldt
antikva henholdsvis tv. og th. for døren: »Skænket
af Gaardejer Rasmus Jørgen Rasmussen og Hustru Johanne Jensen« og »Opført 1895«. Mod øst
og vest er der i hver langmur to fladbuede støbejernsvinduer. Kapellets indre har skakternet gulv
af gule og grå kvadratiske fliser, og det dækkes
af et tagformet, brunmalet træloft med udskårne
krydsbånd. Taget er belagt med skifer. Bygningen
blev istandsat 1974, hvor sydgavlen sandsynligvis
er ommuret.14 Syd for kapellet er en materialeplads.
Graverhuset, opført 1989 sydøst for kirkegården,29 er en grundmuret, gulkalket bygning med
halvvalmet, rødt tegltag. Ved siden af bygningen
er endnu en materialeplads.
Nordvest for kirken er en redskabs- og toiletbygning.30 Toiletbygningen, som er den ældste del fra
1960, er grundmuret og havde oprindeligt fladt
tag. Redskabsbygningen er tilføjet 1991 og er af
sortmalet træ; begge bygninger er nu dækket af et
fælles, rødt tegltag.

†Bygninger på og ved kirkegården. En †møddingplads afskærmet med et sortmalet plankeværk
var på kirkegården 1892-93.14 Kirkens †kulhus
blev 1913 flyttet ind på kirkegården; det fandtes endnu 1928.27 Et †redskabsskur blev flyttet ud
på kirkebakken 1930; det blev formentlig fjernet
1932.31 Et †skur omtales 1939, istandsat 1942.14
1930 nævnes et †nødtørftshus, som stod nordvest
for kirken; det var i dårlig stand 1957 og blev
med al sandsynlighed revet ned ved opførelsen af
den nuværende toiletbygning 1960.32
Beplantning m.m. Kirkegårdens inddeling i terrasser ned mod sundet danner flere rum med
forskellige niveauer. Terrassernes kanter er enten
stensatte eller græsklædte, og de er forbundet
med gruslagte stier og chaussestenstrapper. Flere
store træer er plantet både på og omkring kirkegården, bl.a. står der et markant lindetræ i kirkegårdens sydligste hjørne.
†Beplantning m.m. Kirkegården blev planeret
og beplantet 1826 og blev efterfølgende forskønnet årligt.33 Langs gangen til kirken fra syd stod
ved udvidelsen 1884 en række graner. Kirkegårdens stier blev på samme tidspunkt gruslagt.13
Op gennem 1900-tallet omtales kirkegården ofte
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som vel vedligeholdt.14 1923 blev der plantet flere graner langs vejen mod vest.17 Den nye udvidelse var dårligt vedligeholdt 1926 og ikke taget
i brug, men var i bedre stand 1929.14 1930 blev
kirkegården kortlagt og reguleret.34 1935 var kir-
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kegårdsudvidelsen blevet beplantet og anlagt med
trapper, og året efter blev digerne beplantet med
birk, hængepil, navr og roser.17 En urneafdeling
blev anlagt i den nyeste udvidelse 1969.17 Et stort
asketræ på kirkegården blev fældet 1973.17

Fig. 5. Kirkebakken set fra nord, o. 1895. Foto Thorwald Schleimann. I Svendborg Byhistoriske
Arkiv. – The church hill seen from the north, c. 1895.
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Fig. 6. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the south.

BYGNING
Kirken er opført som et langhus med våbenhus mod
syd. O. 1755 fik den en mindre †tagrytter mod vest,
som 1870 blev erstattet af den nuværende tagrytter.
Kirken er blevet istandsat flere gange bl.a. 1697, 1830,
hvor den fik nye vinduer, 1852, hvor et †gipsloft blev
sat op, 1896 og 1905, hvor et kor blev tilføjet mod øst
og et fyrrum mod nord. 1940 blev tagrytteren dækket
af kobber. Senest er kirkens indre istandsat 1996-97.
Kirken er orienteret solret.

Grundplan. Den oprindelige kirke bestod af et
rektangulært langhus med et kvadratisk våbenhus
mod syd (fig. 8).
Materiale og teknik. Langhuset er bygget af kamp
i de nederste 1,7-2,1 m af facaderne;35 på nordsiden ligger kampestenene i regelmæssige skifter
(jf. fig. 107).36 Derover er gule teglsten i munkestensformat lagt i en blanding af blok- og krydsskifte.Våbenhusets mure er primært af kamp, men
har gesimser af tegl. Langmurene på både lang- og
våbenhus har under de falsede gesimser en tand-

snitsfrise, som enkelte steder mangler ‘tænder’.
Bagmurene er både i langhuset og våbenhuset af
kampesten.
Døre. I våbenhusets sydgavl er kirkens oprindeligt eneste indgang, som er ombygget 1905 (jf.
ndf.). Det kurvehanksbuede stik er bevaret, men
vangerne var smigede (jf. fig. 9c). Mellem våbenhuset og skibet er en dør med rette vanger og
kurvehanksstik. I skibets bagmur har den haft en
anslagsfals på begge sider af åbningen, men den
inderste del af vangerne på begge sider er hugget
af, da døren blev gjort bredere 1905 (s. 2378).
†Vinduer. Kirken har ikke bevaret oprindelige
vinduer. Mod vest var indtil 1896 et ‘lavt, bredt’
†vindue, som formentlig var oprindeligt.37 Da
kirken er kraftigt kalket, er det ikke muligt at afgøre, om dele af de nuværende vinduer kan være
oprindelige (s. 2373).
Indre. Langhuset havde ingen bygningsmæssig
adskillelse mellem kor og skib, og inventaret markerede derfor kirkens funktionelle inddeling (jf.
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen from the north east.

fig. 24). Langhuset, som i dag er skib, er overdækket af det formentlig oprindelige, flade træloft med
24 bjælker; dets farve og dekoration er fra 1896

(s. 2376). I våbenhusets nordvesthjørne er en teglstenstrappe igennem skibets sydmur til et pulpitur
i vestenden (s. fig. 13, s. 2427);38 på grund af trap-

Fig. 8. Grundplan. 1:300. Målt af Kristoffer Varming 1905, suppleret og tegnet
af Pia K. Lindholt 2019. Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 17.
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Fig. 9a-f. Opmålinger af kirken inden restaureringen 1905. 1:300. a. Opstalt af sydfacade. b. Opstalt af nordfacade. c.
Grundplan. d. Længdesnit set mod syd. e. Opstalt af østfacade. f. Tværsnit set mod øst. Målt og tegnet af Kristoffer
Varming 1905. I RAO. – Scale drawings of the church before the restoration in 1905. a. Elevation of south facade. b. Elevation
of north facade. c. Ground plan. d. Longitudinal section looking south. e. Elevation of east facade. f. Cross-section looking east.
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pens forløb gennem murværket er muren fortykket i det vestre hjørne mellem de to bygningsdele.
Trappens nederste trin er udskiftet flere gange (s.
2373 og 2380), men var sandsynligvis oprindeligt
murede.14 Trappeløbets overdækning har form af
et stigende, kurvehanksbuet tøndehvælv, hvis konstruktion ikke er synlig. Åbningen ind til pulpituret er ligeledes kurvehanksformet.39 Våbenhuset er
dækket af et nyere, hvidt og fladt træloft.
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Taggavle. Den østlige taggavl er muret af gule
teglsten i munkestensformat lagt i blokskifte. En
kurvehanksformet (†)spareblænding på indersiden blev gennembrudt 1905 (s. 2377), så den
giver adgang til korets loft (jf. fig. 9f). Øverst i
trekanten er en kurvehanksformet, falset glug (jf.
fig. 9e).40 Den vestlige gavltrekant er ombygget
flere gange (s. 2375 og 2380), og den oprindelige
†gavltrekant blev fjernet 1891 (s. 2375). En tyn-

Fig. 10. Kirken set fra vest (s. 2380). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The church seen
from the west.
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dere gavltrekant (s. 2382) har erstattet våbenhusets oprindelige trekant, af hvilken der mod øst er
bevaret en rest på fire skifter med 14 røde og gule
teglsten (jf. fig. 110).41 Jernankre med bogstaverne
»F E M S« for Fru Ellen Marsvin og opførelsesåret
»1639« må være blevet flyttet fra den oprindelige
†gavltrekant til den nuværende.
Senere tilføjelser og istandsættelser. 1697 blev kirken istandsat af Ulrik Frederik Gyldenløve. Omfanget af reparationerne kendes ikke, da de kun
er omtalt i en nu forsvundet indskrift på kirkens
nordmur (s. 2385).42
Kirkens tilstand blev undersøgt ved en opgørelse af Bjørnemose Gods 1723.43 Der blev
fundet revner i de tre gavltrekanter og i sydmuren mod øst; disse blev repareret. Taget var tæt,
og kun enkelte tagsten var blæst ned. Loftet var

gammelt, men ikke forfaldent. Syv ruder var itu.
En mindre †tagrytter blev opsat på vestenden
‘få år inden’ 1755 af kirkeejeren Erik Christian
Sehested til Bjørnemose og Thurø.44 Den var i
dårlig stand og blev nedtaget 1869 (s. 2374).45
Den er kun gengivet på en tegning fra 1866 (jf.
fig. 20), hvor den har omtrent kvadratisk plan og
er placeret diagonalt over tagryggen. Dens konstruktion er uvis, men den havde rundbuede åbninger på alle fire sider. †Tagrytteren var dækket
af et spirformet tag belagt med spån, øverst var en
†vindfløj (s. 2383). Muligvis har denne †tagrytter erstattet en ældre, måske oprindelig †tagrytter,
omtalt som »kirketårnet« og nævnt 1723.46
Kirken kan 1785 have gennemgået en istandsættelse ved Christian Ahlefeldt til Langeland,
da der formentlig indtil 1870 (s. 2374) var op-

Fig. 11.Våbenhuset set fra syd (s. 2371). Foto Pia K. Lindholt 2019. – Porch seen from
the south.
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sat bogstaverne »C G V A« og årstallet »1785« på
vestgavlen.47
Ved overgangen til selveje 1810 blev det pålagt
øens beboere at vedligeholde kirken.48 Året efter
var loftet over pulpituret rådnet på grund af vand,
der var løbet fra den utætte †tagrytter (jf. ovf.).49
Derudover trængte murene til reparationer, bl.a.
skulle ydermurene graves fri for jord for at forebygge fugt. Der ønskedes nye vinduer ‘i koret og
ved prædikestolen’ (jf. s. 2381).21
‘Meget passende’, nye vinduer blev indsat 1830
i stedet for de gamle †vinduer, som 1825 omtales som små og mørke.50 De nye må være de
nuværende to vinduer mod syd og et i nord samt
to †vinduer i østgavlen; Engelstoft omtaler 1859
vinduerne mod syd som nye.51 De store vinduer
i sydmuren er dobbeltsmigede med bred lysning
og kurvehanksstik (jf. fig. 6). Vinduet i nordmuren er højt og slankt (fig. 22), men har ellers
samme form som de to mod syd. †Vinduerne i
østgavlen var magen til nordmurens ((jf. fig. 24);
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de blev fjernet ved tilbygningen af det nye kor
1905 (s. 2377).
Muligvis i 1840’erne var et †sprøjtehus af bindingsværk blevet sat op ad våbenhusets vestside,
hvis tag var ført ud over den lette bygning. Det
blev fjernet 1862.37
Kirkens bjælkeloft blev 1852 dækket af et fladt,
hvidt †gipsloft (jf. fig. 24); det blev nedtaget 1896
(s. 2376). Loftet havde en profileret stuk langs
væggene og tre cirkulære rosetter over midtergangen, hvori kirkeskibene og en lysekrone var
ophængt (s. 2429).37
I begyndelsen af 1860’erne blev våbenhuset sat
i stand. Et vindue mod øst blev indsat 1862;14
det har smigede vanger i facaden og rette i bagmuren, og som de øvrige åbninger har det kurvehanksbuet stik. Våbenhusdøren ønskedes 1862
forstørret, men det blev formentlig først udført
1905 (s. 2377). Pulpiturtrappens nederste, murede †trappetrin, som kan have været de oprindelige, blev fjernet 1864 og erstattet af en †trætrappe

Fig. 12.Våbenhusets indre set mod nord (s. 2369, jf. fig. 13). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior of porch (cf. fig.
13) looking north.

Danmarks Kirker, Svendborg
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med gelænder (jf. fig. 9c).24 Gipsloftet i langhuset
blev istandsat 186814 og to år senere ligeledes våbenhusets loft.7
Kirken fik 1870 en tømret tagrytter (jf. fig. 21),14
som erstattede den ældre (s. 2372).52 Rytteren hviler på pulpiturets fire kraftige søjler (s. 2427) og en

trækonstruktion på loftet; den består af otte stolper,
som hviler på fodremme og er støttet af bjælker og
skråstivere (fig. 9d og 14). Tagrytterens facader, indre og tag var oprindeligt dækket af skifer og bly.17
Mod øst, syd og formentlig vest var rektangulære
glamhuller (jf. fig. 21). Selve tagets spirkonstruk-

Fig. 13. Opgangen til pulpituret fra våbenhuset (s. 2369). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Ascent to gallery from porch.

THURØ KIRKE

tion består af fire kraftige gratspær suppleret med
stikspær og hanebånd (jf. fig. 9d). Tagrytteren blev
istandsat og ombygget 1940 (s. 2380).
Kirken trængte i 1880’erne til at blive repareret
både ude og inde,22 og tagrytterens østlige side
var forfalden 1887.14 1891 var kirkens oprinde-
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lige vestgavl forfalden, og den skulle ombygges
eller forskalles og forankres i kampestensmuren.
Året efter var den blevet repareret, men det blev
ved syn konstateret, at lignende, mindre reparationer kunne udføres hvert år, indtil den blev mere
omfattende ombygget.22 1893 var ‘udsættelsen af

Fig. 14.Tagrytterens konstruktion set mod nordvest (s. 2374). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Construction of ridge turret looking north west.
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Fig. 15a-b. Forslag til ombygning af kirken 1905. 1:300. a. Opstalt af sydfacade.
b. Grundplan. Målt og tegnet af Kristoffer Varming 1905. I RAO. – Proposal for a
rebuilding of the church, 1905. a. Elevation of south facade. b. Ground plan.

kirkegavlen afhjulpen’;14 det er sandsynligvis på
dette tidspunkt, at den nuværende gavltrekant er
sat op.53 Den er muret af gule teglsten i normalformat lagt i krydsskifte. I facaden har den haft et
stort blændingsfelt med formentlig syv stigende,
rundbuede højblændinger (jf. fig. 10 og 18a),

som inden 1940 er blevet udfyldt og erstattet af
et smallere blændingsfelt (jf. s. 2380). I bagmuren
er fem murede aflastningscirkler (fig. 19).
Istandsættelse 1896. Kirken blev istandsat, hvorved gipsloftet blev taget ned og det oprindelige
bjælkeloft fremdraget. Kirken blev dekoreret af
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Fig. 15c-d. Forslag til ombygning af kirken 1905. 1:300. c. Opstalter af korets
nord- og østfacade. d. Længdesnit af koret set mod syd og tværsnit af skibet set
mod øst. Målt og tegnet af Kristoffer Varming 1905. I RAO. – Proposal for a rebuilding of the church, 1905. c. Elevations of north and east facades of chancel. d. Longitudinal
section of chancel looking south and cross-section of nave looking east.

maler H. F. Svendsen og H. P. Rahbek (jf. s. 2384),
og loftet blev malet mørkebrunt og dekoreret
med friser af lysebrune trekanter langs bjælkerne.
Vinduet mod vest fik sin nuværende form med

smigede vanger og kurvehanksstik. Inventaret
blev også istandsat (s. 2387).13
Restaurering og istandsættelse 1905. Kirken blev
istandsat og forlænget med et nyt kor mod øst (fig.
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Fig. 16. Korets hvælv set mod øst (s. 2378). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Vault of chancel looking east.

7 og 15), tegnet af arkitekt Kristoffer Varming,
Hellerup.54 Derved blev langhuset til skib, og kirken fik en mere traditionel plan med kor og bredere skib. Koret er rektangulært med polygonal
afslutning, hvis fire hjørner støttes af kvadratiske
stræbepiller (jf. fig. 7). Tilbygningen er opført på
betonfundamenter med hulmure af gule teglsten
i normalformat lagt i krydsskifte. Under de falsede gesimser er en tandsnitsfrise som på skibet.
Mod øst er et lille, retkantet vindue i et rundbuet spejl placeret i en dobbelt, rundbuet højblænding med falset hængestav (jf. fig. 7). I bagmuren er vinduet smiget og har kurvehanksstik.
Mod syd er et stort vindue med kurvehanksstik
magen til skibets søndre vinduer (s. 2373).
Mellem koret og skibet blev der brudt og muret
en rundbuet korbue med halvandenstensstik og
profilerede, murede kragbånd (fig. 108). Koret er
dækket af et flerdelt grathvælv med vederlag i murene (fig. 16 og 15d).55 I de flade kapper er teglstenene lagt vinkelret på graterne. Igennem den

østlige gavltrekant blev der brudt en kurvehanksbuet åbning gennem en ældre (†)spareblænding (s.
2371), så der blev adgang fra skibets til korets loft.
Koret er dækket af et valmet tag belagt med røde
vingetegl, og stræbepillerne er afdækket med bly.
Ved restaureringen blev der også opført et rektangulært fyrrum på skibets nordside (jf. fig. 7 og
15c). Det er bygget i samme materialer og teknik
som koret. Mod vest har rummet en retkantet
dør, og mod nord er der et lille, retkantet vindue
i et rundbuet spejl. Mellem skibet og fyrrummet
blev der brudt en åbning til et nyt †varmeapparat
i skibets nordøsthjørne (s. 2383).56 Rummet har
fladt, hvidt gipsloft. Tilbygningen er dækket af et
halvtag belagt med røde vingetegl.
Ud over tilføjelsen af de to tilbygninger blev
der også foretaget mindre ændringer i den gamle
kirkebygning. Hoveddøren i våbenhusets sydgavl
blev udvidet, ved at smigene blev hugget af, og
i det bevarede stik blev der indsat en slutsten og
to vederlagssten af sandsten (jf. fig. 11); slutstenen
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er dekoreret med et anker og reb. Døren mellem
kor og skib blev også udvidet, ved at falsen blev
afhugget (jf. s. 2368),30 og vinduernes rammer
blev udskiftet (s. 2381). De to †vinduer mod øst
blev fjernet ved opførelsen af koret og gennembrydningen af den nye korbue.
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Op igennem 1900-tallet omtales kirken ofte
som vel vedligeholdt. Der blev foretaget løbende,
mindre reparationer, bl.a. blev det indre repareret
1915 og 1922.14 Vestgavlen blev istandsat 1924.14
1928 blev en blyplade på tagrytteren fornyet, og
dens vestside blev repareret 1937.14 1939 blev der

Fig. 17. Tagrytterens istandsættelse 1940 (s. 2380). I Thurø lokalhistoriske Arkiv. –
Repair of the ridge turret, 1940.
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Fig. 18a-b. Forslag til tagrytterens ombygning 1940. 1:300. a. Opstalter af vest- og sydfacade (udsnit). b. Længdesnit
set mod nord (udsnit). Målt og tegnet af Frits Ditlev Jørgensen 1939. I Danmarks Kunstbibliotek. – Proposal for
rebuilding of ridge turret, 1940. a. Elevations of west and south facade. b. Longitudinal section looking north.

lavet en række tilfredsstillende istandsættelsesarbejder på både kirken og kapellet.17
Tagrytterens istandsættelse m.m. 1940. Ved 300året for kirkens opførelse ønskede menighedsrådet at restaurere kirkens tagrytter. Tagrytterens
ydre blev beklædt med kobber doneret af direktør Niels Andersen, Odense, og ved tegninger af
arkitekt Frits Ditlev Jørgensen, Svendborg (fig.
18).17 Konstruktionen blev forstærket med støttepiller af armeret beton (jf. fig. 14), og på gavlen
mod vest blev der lavet en udkraget understøtning af tagrytteren (jf. fig. 10); den ødelagde en
del af vestgavlens †blændingsdekoration, hvorved
et rundbuet, falset blændingsfelt kan have erstattet højblændingerne. I feltet er to rundbuede
højblændinger og en cirkelblænding (jf. fig. 10 og
18a). Glamhullernes form blev ændret til rundbuer. †Trætrappen op til pulpituret blev erstattet

af den nuværende af munkesten.30 Fire år senere
blev gulvet under klokken også forstærket med
armeret beton, og de indre sider blev beklædt
med zink.16
Kirkens ydre trængte til at blive istandsat 1972;
blyet på stræbepillerne blev tætnet samme år, og
en fladbuet dør blev indsat mellem skibet og fyrrummet kort efter, hvorved den gamle †kakkelovn sandsynligvis blev fjernet (s. 2383).57 Seks år
senere blev murværket ved vinduerne repareret.14
Våbenhuset blev istandsat 1986, hvor gulvet
blev omlagt (jf. s. 2381), og en ny rørovn blev
opsat ved østmuren (jf. s. 2383). To gravsten blev
fastgjort til væggene (s. 2433).30
1990 blev tagrytterens kobberbeklædning renoveret, og den indre beklædning af tagpap og
zink blev erstattet med kobber; forskelligt råddent tømmer blev også udskiftet.30
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Indvendig istandsættelse 1996-97.Væggene i hele
kirken og hvælvet i koret blev renset, og de malede dekorationer istandsat (s. 2384). Gulvene blev
omlagt (jf. ndf.), og varmepanelerne i koret blev
udskiftet (s. 2382).57
Gulve. I koret er kvadratiske, gule teglstensfliser
fra 1905, og bag alterskranken er trægulv også fra
1905, hvorpå ligger et kortæppe (s. 2388). Mellem kor og skib er et lavt granittrin. I skibets midtergang er kvadratiske gule og grå teglfliser lagt
i diagonalt skakternsmønster (jf. fig. 85), og under stolestaderne er gule teglsten i normalformat
lagt på fladen, omlagt 1996-97.58 I våbenhuset er
et gulv fra 1986 af gule teglsten i normalformat
lagt på fladen.14 Pulpiturets fire piller hviler på tre
granitkvadre i gulvet.59
†Gulve. 1822 skulle løse sten i †degnestolens
gulv omlægges (s. 2423),21 og 1838 blev gulvet i
midtergangen rettet op, da det var sunket.60 1905
blev der lagt trægulv under stolestaderne og øst
for alterskranken (jf. ovf.).34 1927 blev nogle fliser

2381

i koret fornyet,14 og 1938 blev gulvet i midtergangen igen rettet op.16
Vinduer. Syv af kirkens otte vinduer har trærammer fra 1905, mens det ottende – glasmosaikken mod nord (s. 2384) – har træramme fra
1992.Vinduerne mod syd, vest og nord er kurvehanksformede, mens de to små vinduer i kor og
fyrrum er rundbuede.
†Vinduer. Kirkens seks vinduer omtales 1803
som høje, lyse og klare; de manglede få ruder.21
De blyindfattede vinduer var dog i dårlig stand
1807. Fire år senere ønskedes nye vinduer i koret og ved prædikestolen, men om det var åbningerne eller kun rammerne, der skulle skiftes,
er uvist.61 Modstridende kaldtes vinduerne ‘små
og mørke‘ 1825, men de var dog brugbare; 1829
trængte kirken til nye vinduer.60 1830 fik kirken nye vinduesåbninger (jf. s. 2373), hvorved
rammerne også må være skiftet.60 Et jernvindue
ønskedes 1884 indsat i østgavlen.14 Indtil 1905
havde vinduerne karme med spærstik i de kurve-

Fig. 19. Aflastningscirkler i vestgavlen (s. 2376). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Relieving circles in the west gable.
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Fig. 20. Prospekt af kirken set fra syd. Tegnet af J. F. Richardt 1866. I NM. – View of the church seen from the south,
1866.

hanksformede åbninger (jf. fig. 21); de blev ændret, så de passede til vinduesåbningerne.
Taggavle. Våbenhusets gavltrekant er ikke den
oprindelige, som der kun er en lille rest bevaret
af (s. 2371). Den stående trekant, der må være fra
nyere tid, er muret af røde og gule normalsten i et
ujævnt løberskifte (fig. 110). De ældre jernankre
(s. 2371) er flyttet til den nye gavltrekant.
Tagværker. Alle tagværkerne er af fyr; skibets og
våbenhusets kan være det oprindelige fra 163940. Korets er fra opførelsen 1905, og spirets er
formentlig fra 1870. Skibet har 12 spærfag med
to hanebånd per fag, der er bladet på vestsiden (jf.
fig. 9d). De er nummereret med romertal i nordsiden fra øst mod vest. Loftets bjælker fungerer
muligvis som bindbjælker.62 Våbenhuset har fire
spærfag med et hanebånd på hvert fag; tømmeret
er tappet sammen.
Koret har fem spærfag med to bindbjælker og
et indtappet hanebånd per fag (jf. fig. 15d).63 De
er nummereret med romertal i syd fra vest mod

øst. Den polygonale afslutning har fire hovedspær, der er rejst i radiært stillede bindbjælker og
suppleret med seks stikspær.
Tagrytterens spirkonstruktion er antagelig fra
dens opførelse 1870 (jf. s. 2375).64
Klokkestolen fra 1990 består af to stolper, hvorpå
hviler to bjælker, som klokkens bom hænger i (s.
2431).65 En ældre †klokkestol blev repareret 1982.30
Tagbeklædning. Kirken er, på nær spiret, dækket af røde vingetegl fra 2004.14 I korets tag mod
nord og skibets tag mod syd er to ældre, genanvendte støbejernsvinduer.66 Spiret er dækket af
kobberplader fra 1940 (s. 2380).
†Tagbeklædning. Kirken havde tegltag 1805.21
I slutningen af 1880’erne blev taget omlagt.14
Indtil 1940 var spirets tag dækket af skifer (jf.
s. 2374).30 Kirken trængte til nyt tegltag 1993,
men formentlig blev det først realiseret 2004 (jf.
ovf.).14
Opvarmning. I koret er der el-pladeradiatorer,
formentlig fra 1996-97, langs væggene. Under
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bænkene i skibet, formentlig fra 1950 (jf. ndf.),
og i våbenhuset, fra 1986, er der varmerør.30
†Opvarmning. Indtil ombygningen 1905 stod
kirkens kakkelovn midt for langhusets nordre mur
(jf. fig. 24); 1895 blev dens skorstensstol fastgjort.14
Kakkelovnen var ubrugelig 1900, og året efter
blev den sat op igen efter en større reparation.14
Ved restaureringen 1905 blev en ovn opsat i
skibets nordøstlige hjørne bag en mur og med
forbindelse til det nyopførte fyrrum (jf. fig. 15);
dens skorsten blev ført til kip.67 En ny ovn blev
anskaffet 1924, da den gamle var ubrugelig.14
1936 blev der ført rør til en ny kalorifer gennem
den nordlige del af kirkegården.17 1950 skænkede
enkefru Erika Simonsen kirken penge til et elektrisk varmeapparat, som blev opsat et par år senere,
hvorved den gamle kalorifer og rørovnene langs
korets og skibets vægge samt i våbenhuset blev
fjernet.68 Nye rørovne blev også opsat under bænkene (jf. ovf.) og ved korets vægge.30 Skorstenen
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på taget blev fjernet 2004 ved oplægningen af det
nye tag.69 Kirken fik elektrisk lys 1909.13
Vindfløj. På tagrytterens spir er en forgyldt, faneformet vindfløj med årstallet »1870« gennembrudt (jf. fig. 1). Den er fastgjort til en fløjstang
af jern med tre forgyldte kobberkugler afsluttet
med et kors. 1929 skulle fløjen repareres, da den
var meget slidt. Den bar præg af forgyldning,
hvorfor den blev nyforgyldt.31 1984 skulle den
efterses og repareres.14
†Vindfløj. På †tagrytteren fra midten af 1700-tallet (s. 2372) var muligvis også en faneformet vindfløj (jf. fig. 20). 1862 var der blevet anskaffet en
vindfløj af messing med årstallet »1862«.14
†Fortov. I 1920’erne blev der lagt et nyt fortov
med en bredde på 30 tommer.34 Det blev dog
fjernet allerede 1929 til fordel for tagrender og
dræn.34
Kirken er hvidkalket med sorttjæret sokkelmarkering.

Fig. 21. Kirken set fra syd, o. 1900. I Thurø lokalhistoriske Arkiv. – The church seen from the south, c. 1900.
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KALKMALERIER

Fig. 22. Glasmosaik, 1992, tegnet af Sven HavsteenMikkelsen (s. 2384). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Glass mosaic, 1992, designed by Sven Havsteen-Mikkelsen.

GLASMALERIER
Glasmosaik (fig. 22), 1992, tegnet af maler Sven
Havsteen-Mikkelsen, Ærø, og udført af glarmester Erik Bojesen; skænket til kirken af Sofie
Clemmensen, Thurø.70 Motivet, med udgangspunkt i salmen Du som går ud fra den levende Gud
(Den Danske Salmebog nr. 291), er udført i røde,
orange og gule nuancer, illuderende tunger af ild,
en henvisning til salmens andet vers (‘Tunger af
ild og dog prædiken mild’) og som en illustration
af glæde og lys.71 Indsat i nordvinduet i kirkens
vestende.

Kalkmalerierne er udført henholdsvis 1896 af dekorationsmaler H. F. Svendsen, København, og
1905 og 1909 af maler Jens Møller-Jensen, København, sidstnævnte i skønvirkeinspireret stil.
1) 1896, udført af dekorationsmaler H. F.
Svendsen, København.72 Udsmykningen, der
blev udført, kort efter at gipsloftet var taget ned
og det oprindelige bjælkeloft bragt frem (s. 2376),
er holdt i rødt og grønt med sort konturering
på hvid bund. I felterne mellem loftsbjælkerne er
akantusblade eller parvise rosetter, og derunder
løber på begge langvægge et bånd med skaktern
(jf. fig. 85 og 89). Inderst i vinduessmigene i skibet ses forskelligt udformede borter med tovsnoning, blade og båndslyng (jf. fig. 22 og 64).
2) 1905, udført af maler Jens Møller-Jensen, København, i det nyopførte kor samt over indgangsdøren.73 Farveholdningen svarer til nr. 1; nogle af
malerierne har desuden detaljer i forgyldt stuk.
Vinduessmigen i korets sydvæg har inderst en smal
bort af bladværk og båndslyng, svarende til den ældre dekoration i skibets vinduer (jf. ovf.).34 I korhvælvets issepunkt er en roset (jf. fig. 16). Korbuen
kantes på begge sider af tovsnoning i rødt, sort og
hvidt hvorover en grøn bladranke, der mod skibet
er suppleret med blå frugter og rosetter i forgyldt
stuk (jf. fig. 25 og 85). Endelig ses over døren i
skibets sydvæg en indskrift med versaler med sort
kontur på grøn bund: »Gaa bort med fred«; mellem ordene er rosetter af forgyldt stuk (jf. fig. 82).
3) (Jf. fig. 85), 1909, ligeledes udført af maler Jens
Møller-Jensen og bekostet af skibsreder P. Bom.13
I korbuens underside er fem rektangulære, profilerede felter, 66×47 cm, adskilt af småkors med pyramidebosser mellem korsarmene, anbragt tre og
tre. Motiverne er udført i klare farver på blå bund
og med detaljer i forgyldt stuk. I det øverste eller
midterste felt er et Kristusmonogram, indsat i en
bladkrans, hvorfra udgår flammer eller blomster. I
de fire øvrige felter er halvfigursportrætter af musicerende engle med strengeinstrumenter (fig. 23
og 111).74 Nederst i hver side er et skriftsted med
sorte versaler, i nord: »Lover Herren thi han er god
D(avids) S(almer) 135:3« (Sl. 135,3), i syd: »Lover
Gud i hans helligdom D(avids) S(almer) 150« (Sl.
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150,1). Det nederste billede i nordsiden er signeret
i nederste højre hjørne: »J. M-J 1909«.
4) 1996, signeret »Tut 1996«. Vinduessmigen i
korets østvæg er udfyldt af rankeslyng med vinløv og drueklaser, malet med rød og grøn farve
mellem røde rammelinjer. I nordsiden er signatur
med rød farve. Udsmykningen er en kopi af den
†rankedekoration omkring vinduerne, der blev
afdækket 1996 (†nr. 2 ndf.).
†Kalkmalerier. I forbindelse med indvendig
kalkning 1996 afdækkedes kalkmalerier i skibet
fra to perioder. Malerierne var i dårlig stand og
blev overkalket igen.75
1) Antagelig 1697 (jf. †indskrift ndf.), malet på
et tyndt kalklag på et pudslag, der antagelig stammer fra istandsættelsen 1697 (s. 2572). I skibets
sydøsthjørne var et draperi med en baldakin ovenover, malet med rød, gul og brunlig farve, formentlig en udsmykning omkring prædikestolen.
På syd- og nordvæggen fandtes rækker af englehoveder. Vingernes overkant begyndte ca. 30 cm
under loftet, og vingespidserne endte ca. 107 cm
under loftet.Til denne udsmykning hørte vistnok
også en †indskrift på skibets nordvæg. Indskriften,
der var malet med sort fraktur og indrammet af
tynde, sorte grene, som foroven og forneden var
bundet sammen med røde bånd, var ulæselig, men
ordlyden kendes fra en ældre afskrift: »Aar 1697
haver den høiædle Herre Hans Excellence Statholder og General i Norge Ulrich Frederik Gyldenløve, Greve til Laurvigen udi Norge og Herre
til Thurø, ladet denne Kirke reparere paa sin egen
Bekostning; Gud være derfor hans Løn evindelig!
og derved sin Tjener Morten Christensen Viborg,
som den Tid havde været Degn her til Kirken i
42 Aar«.76 Et antagelig kalkmalet våbenskjold på
sydvæggen over døren til våbenhuset (jf. fig. 9d)
kan være udført samtidig; det viste i så fald Gyldenløves våben.77 Udsmykningen må være overkalket engang i 1700-tallet.
2) Udateret ornamental dekoration, malet på
det andet kalklag på pudslaget fra 1697 (jf. nr. 1);
dvs. antagelig en gang i 1700-tallet. Dekorationen
bestod af et 42 cm bredt bånd øverst på alle fire
vægge op mod loftsbjælkerne (jf. fig. 112). Båndet afgrænsedes foroven af en rød streg, forneden
af en rød og en grøn streg hvorunder en bort af
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Fig. 23. Kalkmalerier i korbuen, 1909, udført af Jens
Møller-Jensen (s. 2384). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Wall paintings in the chancel arch, 1909, by Jens MøllerJensen.

små, nedadvendte og sorte trekanter. Mellem de
røde streger var kantstillede, røde firkanter med
kors, roset eller rudemønster; i mellemrummene
mellem firkanterne var gulgrå trekanter med
mørkegrå spidser og røde ottekanter. Båndet
blev skjult bag gipsloftet 1852, men genfremdraget ved dettes nedtagelse 1896, hvorefter det
blev overkalket. Omkring vinduerne var en rød
kantstreg og under dem en bort af nedadvendte
trekanter, og i vinduessmigene og omkring indgangsdøren var rankeslyngsdekoration i rødt og
grønt mellem røde kantstreger. Udsmykningen
må være overkalket 1852.
3) Formentlig anden halvdel af 1800-tallet, et
Kristusmonogram, suppleret med bogstaverne
alfa og omega, malet med mørk farve foroven på
nordvæggen, omtrent over for indgangsdøren (jf.
fig. 24). Monogrammet var omgivet af en cirkulær ramme af stuk.
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Fig. 24. Indre set mod øst, før 1892. Foto N. M. Hansen, Svendborg. I Thurø lokalhistoriske Arkiv. – Interior looking
east, before 1892.

INVENTAR
Oversigt. Kirken har flere middelalderlige inventarstykker, som tidligere må have tilhørt andre kirker. Det
gælder altertavlen fra o. 1500 og det lidt yngre korbuekrucifiks fra o. 1525-30, som begge blev overført fra
Gråbrødre Klosterkirke i Svendborg i forbindelse med
dennes nedbrydning 1828. Endvidere prædikestolen fra
o. 1525-30, hvis proveniens før opsætningen på Thurø
ikke kendes. Både korbuekrucifikset og prædikestolen
er tilskrevet Claus Bergs værksted i Odense. Nævnes
må også kirkens første *altertavle fra o. 1490, tilskrevet
Bernt Notke fra Lübeck. Den trefløjede tavle havde
knæleportrætter af Christian I og dronning Dorothea
på fløjene, som dog kun er yderst fragmentarisk bevaret
i dag. Den findes siden 1830 i Nationalmuseet ligesom en *predella af nederlandsk oprindelse fra o. 1515,
hvorpå den var anbragt, da den stod i kirken.
Dåbsfadet er et Nürnbergarbejde fra 1500-tallet,
mens alterstagerne er fra o. 1600; også disse genstande
kan tidligere være anvendt i andre kirker. Altersættet er
skænket af Ellen Marsvin ved kirkens indvielse 1640;
det er udført af Klaus Christensen, Odense. De ældste
stolestadegavle samt en pengeblok og en dørfløj er for-

mentlig ligeledes nyudført til kirken o. 1640. Fra 1600tallet stammer desuden oblatæsken, der er udført 1678
af Johan Falentin Schwartz, Odense.
Mens 1700-tallet ikke er repræsenteret blandt inventaret, findes enkelte genstande fra 1800-tallet, således
to pengebøsser fra o. 1862, klokken, der er omstøbt
1871, og et sygesæt fra 1877. En salmenummertavle fra
o. 1850 og en døbefont fra o. 1865 opbevares i henholdsvis konfirmandhuset og kapellet.
Lysekronerne er barokkopier anskaffet 1890-1940.
Det ældste kirkeskib, »Philip«, blev ophængt 1901;
det er skænket af befragtningsassistent R. W. Rasmussen. Fra restaureringen 1905 og årene umiddelbart
efter stammer alterskranken, døbefonten, stolestaderne, pulpiturets brystning og salmenummertavlerne;
alt i skønvirkestil efter tegning af maler, arkitekt og
kunsthåndværker Jens Møller-Jensen, døbefonten dog
muligvis undtaget. Alterkanden fra 1913 er udført af
S. & M. Benzen, København, og skænket af sognepræst Valdemar Lauritz Schram og hustru Anna. Fra
1900-tallets første halvdel stammer endvidere syvstagen og dørfløjene i hovedindgangen. Alterbordet er fra
1940, og samme år skænkede grosserer Camilla Perssen
dåbskanden, der er udført af C. F. Heise, København.
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Fig. 25. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior looking east.
Kirkeskibet »Ruth« er givet 1960 af skibsreder A. E.
Sørensen, der også har skænket kirkens orgel, bygget
af Marcussen & Søn, Aabenraa, og opsat 1965. Samme
år tilkom kortæppet, der er syet efter mønster af Ernestine Nyrop, og præsterækketavlen, der er tegnet og
skåret af Emil Hansen, Ryslinge. Fra nyeste tid stammer fire messehagler, udført 2008-19 af Grethe Sørensen,Vamdrup.
Farvesætning. Korbuekrucifikset og prædikestolen har
polykrom staffering, mens altertavlens relieffer siden
1970’erne står i afrenset eg; staffering og forgyldning
udføres 2019. Stolestadegavlene og skønvirkeinventaret står i bejdset træ med detaljer i mørk rød, grøn
og guld. Den ældre staffering har uden tvivl ligeledes
omfattet brogede farver og forgyldning. 1853 anvendtes hvidgrå farve på inventaret; formentlig o. 1870 blev
stolestaderne egetræsmalet. 1896 udførtes endnu en
egetræsmaling ved dekorationsmaler H. F. Svendsen,
København, og Hans Peter Rahbek, Ringsted, mens
de middelalderlige inventarstykker blev afrenset og
nymalet efter oprindelige farvespor.
Ellen Marsvin lod den nyopførte kirke udstyre med
prægtigt inventar, der i vidt omfang oprindeligt havde
tilhørt andre kirker, heraf flere stykker af middelalderlig

oprindelse. Det gjaldt *altertavlen fra o. 1490, en *predella fra o. 1515 og formentlig også prædikestolen fra
o. 1525-30. Også dåbsfadet, der er et 1500-talsarbejde,
og alterstagerne fra o. 1600 blev hentet andetsteds fra.
For ingen af disse stykker kan proveniensen bestemmes
med sikkerhed. Derimod blev stolestaderne og antagelig også præste- og degnestolene sandsynligvis nyudført
til kirken o. 1640, og det samme gælder en døbefont af
træ, dørfløjene og pulpituret. Endelig bekostede Ellen
Marsvin udførelsen af et altersæt og en klokke til kirken,
begge dele prydet med hendes navnetræk. Det rektangulære kirkerums indretning med alteret ved østvæggen,
flankeret af præste- og degnestolene, prædikestolen i
sydøsthjørnet over sidstnævnte, to rækker stolestader
og et vestpulpitur (jf. fig. 9c-d), synes grundlæggende
uforandret frem til tilbygningen af koret 1905.
Kirkens tekstiler blev fornyet i 1700-tallet ved gaver
fra kirkeejerne. 1828 blev den oprindelige altertavle
erstattet af den nuværende, som blev overført fra den
nedrivningsdømte klosterkirke i Svendborg sammen
med korbuekrucifikset. O. 1865 anskaffedes en døbefont af sten, o. 1870 blev stolestaderne fornyet, dog
med genanvendelse af de gamle gavle, og 1871 blev
klokken omstøbt.
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Fig. 26. *Altertavle nr. 1, o. 1490, med lukkede fløje (s. 2389). I NM.
Foto John Lee 2019. – *Altarpiece no. 1, c. 1490, with wings closed.

Den nuværende indretning er etableret 1905-09
efter opførelsen af koret (s. 2377), hvor middelalderog barokinventaret blev suppleret med nyt inventar
i skønvirkestil, udført efter tegning af Jens MøllerJensen. Senere arbejder og restaureringer har primært
været af konserverende art.

Alterbord (jf. fig. 25), 1940, udført af snedkermester J. Hansen,68 af eg, 160×81 cm, 98 cm højt,
med for- og sidepaneler med små, kvadratiske og
profilerede fyldinger og skabe i bagsiden. Under
bordpladen er en tandsnitsfrise. Bordet er malet
lysegråt, fyldingsrammerne er bejdsede med sorte
og violette profiler og tandsnittet forgyldt.
†Alterborde. 1) 1640, sandsynligvis kasseret, da
alteret 1905 blev flyttet mod øst. 2) Sandsynligvis
udførtes et nyt alterbord 1905; det blev 1939 beskrevet som værende af ‘sammentømrede brædder’.17
†Alterklæder. 1) Begyndelsen af 1700-tallet, omtalt 1723, af grønt silkemor (silkestof) kantet med
guldgaloner og med kirkeejer Carl Ahlefeldts
navn broderet på.43 2) Omtalt 1723, et ‘forhæng’ af

grønt lærred.43 3) 1755, skænket af kirkeejer Erik
Christian Sehested, af brunt gyldenstykke (stof
med indvævede guld- eller sølvtråde), kantet med
sølvgaloner. Muligvis var klædet desuden prydet
med tre kors af sølvkniplinger (jf. †alterdug nr. 1,
†messehagel nr. 3).78 4) (Jf. fig. 24), 1800-tallet,
af rødt fløjl, kantet med guldgaloner. 5) 1892, af
karmoisinrødt silkefløjl med et kors af ægte guldgaloner.22 6) 1935, skænket af en anonym.17
†Alterduge. 1) 1755, skænket af Erik Christian
Sehested, af fint drejl (lærred), kantet med kniplinger (jf. †alterklæde nr. 3, †messehagel nr. 3).79
2) 1905, skænket af købmand R. Jørgensens hustru, i hedebosyning.80
Kortæppe, o. 1965, efter mønster tegnet af maler
Ernestine Nyrop.17 Korsstingsbroderi med hvide
tulipaner og gyldne stjerner på blå bund. Midt
for alteret et Kristussymbol, suppleret med alfa og
omega, udført i gylden farve.
†Kortæpper. 1) 1892, skænket af unge kvinder på
Thurø,‘smukt’.22 2) 1905, skænket af kvinder, broderet.13 3) O. 1937, ikke nærmere karakteriseret.17
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Fig. 27. *Altertavle nr. 1, o. 1490, med åbne fløje (s. 2389). I NM. Foto John Lee 2019. – *Altarpiece no. 1, c. 1490,
with wings open.

Knæleskammel, o. 1950, af træ, hvilende på fire
sortmalede ben og polstret med brunt skind, fastgjort med messingsøm.
En †knæleskammel ønskedes 1892 betrukket
med karmoisinrødt fløjl.22
Altertavler m.v. *1) (Fig. 26-35, 113-116 og
122-123), o. 1490,81 en trefløjet altertavle (triptych) med midtskab og hængslede sidefløje,
tilskrevet Bernt Notke og uden tvivl stiftet af
Christian I’s dronning Dorothea efter kongens
død 1481. Tavlen hviler på en predella, der er
sammenbygget med alterskabet. Midtskabet er
tredelt og har i det centrale felt en i Danmark
usædvanlig Pietà-fremstilling, hvor den stående
Jomfru Maria fremviser Kristi stående, afsjælede
legeme. I siderummene er engle med marterredskaber. Sidefløjene har (†)altermalerier på begge
sider, der i dag kun er yderst fragmentarisk bevaret: på indersiderne knæleportrætter af Christian I og dronning Dorothea med henholdsvis
Skt. Bartholomæus og Skt. Johannes som forbedere (nr. 1-2) og på ydersiderne Skt. Sebastian

Danmarks Kirker, Svendborg

og Skt. Jørgen (nr. 3-4). Oprindeligt var altertavlens midtskab antagelig kronet af et forhøjet parti
over det centrale felt, måske et †topskab, ligesom
predellaen har været længere (jf. ndf.).
Altertavlen blev detaljeret beskrevet 1755 i en
præsteindberetning af Nicolai Reiersen og 1830
af Christian Jürgensen Thomsen ved tavlens indlemmelse i Nationalmuseet, da flere enkeltheder
kunne ses.82
Midtskabet fremstår i dag med en hovedsagelig sekundær staffering, udført ved en gennemgribende istandsættelse o. 1880,83 mens fløjenes
malerifragmenter er oprindelige. Tavlen er senest
restaureret 1963 af N. J. Termansen.84
Materialer, mål og konstruktion. Altertavlen er udført af eg med senere tilføjelser på skabet og postamentet af eg og fyr. Den måler 130×234 cm,
heraf måler midtskabet 105×117×21 cm, predellaen 25×118×21 cm og de hængslede, bevægelige fløje 97,5×58,5 cm. Til samling af skabet er
i den oprindelige konstruktion benyttet sinker,
indfældning med sikring af dyvler, enkelte jern-

150

2390

SUNDS HERRED

Fig. 28. Pietà. Detalje af *altertavle nr. 1 (s. 2390). Foto John Lee 2019. – Pietà. Detail of *altarpiece no. 1.

søm og not.85 Sidefløjene er fastgjort til midtskabet med hængsler.
Midtskabet (fig. 28) er delt i tre omtrent lige
brede rum ved to skillevægge (jf. ndf.). Alle tre
rum har fodskamler med rankeslyng, langs siderummenes yder- og overkanter er profilerede
karme, og over dem er dobbelte stavværksbaldakiner med kølbuer og korsblomster.86 Baggrunden er glat, dog er der bag Maria og Kristus sekundært (o. 1880) indridset en glorie i form af et
halvcirkelslag, hvorfra udgår stråler. Her fandtes
tidligere en †indskrift (jf. ndf.). Skabets bagbeklædning består af lodrette brædder.
Predellaen, hvis oprindelige længde ikke kan
bestemmes,87 har på forsiden en pålagt plade med

plattysk reliefindskrift med minuskler og romber
som skilletegn: »ih(esu)s kr(istu)s marien sone vor
barme di u(n)ser« (Jesus Kristus, Marias Søn, forbarm dig over os).
Fløjene er fyldingslåger med glat ramme med
hulkantsprofil og (†)altermalerier i felterne (jf.
ndf.).
Midtskabet og predellaen står med en række
sekundære tilføjelser, der synes udført i to tempi.
De ældste, af eg, omfatter midtskabets krongesims, der består af et retkantet, gennemløbende
bræt, som samtidig danner loft over det centrale
felt hvorover en karnisprofileret dækplade. Endvidere et påsømmet bræt under predellaens nederste plade, der danner underlag for den forreste,
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kelede fodliste. De yngre tilføjelser, af fyr, omfatter bl.a. en påsat, skråfaset liste på alterskabets
nederste, vandrette karm, de kelede fodlister på
predellaens kortsider samt fodskamlernes hylder.88 På snitværket findes kun enkelte udbedringer.89 Endelig er undersiden af baldakinernes
og midtrummets flade lofter dekoreret med små
sekstakkede stjerner af gips, der i hvert fald over
sidstnævnte må være sekundære.90
Alterfigurer. I midtskabets centrale felt står Jomfru Maria med sin døde søn (fig. 31). Maria bærer
hovedlin og lang kappe med vide ærmer over en
brokadekjole. To lange hårlokker falder ud under
hovedklædet og ned over venstre skulder og arm.
På den ene, synlige fod har hun en spids sko. For-
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an sig fremviser hun den stående, døde Kristus,
kun iklædt et smalt lændeklæde med nedhængende snip ved venstre lår. Hans hoved og overkrop falder mod højre, idet hans mor med højre
hånd støtter hans overkrop og med venstre holder om hans venstre underarm. Øjne og mund
er lukkede, en hårlok er faldet frem foran højre
skulder, og det tvedelte skæg er tæt og krøllet. På
hovedet har han en snoet vidjekrone med kraftige torne. Højre arm hænger slapt ned, benene
er let bøjede, og fodsålerne hviler på underlaget.
Sidevunden er tydelig ligesom naglegabene i
hænder og fødder. Fremstillingen flankeres af to
knælende engle med lidelsesinstrumenter, begge
vist i trekvartprofil med højt løftede vinger (der

Fig. 29-30. Grædende engle med brystspænder med Christian I’s og dronning Dorotheas våbenskjolde. Detaljer af
*altertavle nr. 1 (s. 2391). Foto John Lee 2019. – Weeping angels wearing brooches with the coats of arms of Christian I
and Queen Dorothea. Details of *altarpiece no. 1.
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vises kun én vinge på hver engel) (fig. 29-30). De
er klædt i liturgisk dragt med alba, brokadekjortel og -korkåbe, der holdes sammen med et stort
spænde; endvidere skulderslag af brokade med
nedhængende kvast. Den venstre engel holder
med højre hånd om stammen på et stort T-kors,
som den støtter mod skulderen, mens den fatter
om †naglerne med venstre hånd.91 Den højre engel holder med højre hånd om en marterpæl, idet
den i den venstre har båret en †svøbe.92 Oven i
de fire figurers hoveder er isat runde tappe, måske
som lukke for relikviegemmer.93
De to skillevægge er hver udsmykket med en
lille profetfigur, der står på en profileret konsol
under en stavværksbaldakin med fialer (jf. fig. 28).
Figurernes identitet fremgik tidligere af malede
†indskrifter på de skriftbånd, der omslynger dem
(jf. ndf.). Tv. står antagelig Zefanias. Han har ørelangt hår og kort fuldskæg og er klædt i en lang,
folderig kjortel med spidse støvler, venstre hånd er
løftet med fremadvendt håndflade, og han holder
højre hånd foran kroppen. Th. står Jeremias, ligeledes skægget og med spids hue med opsmækket
skygge på hovedet. Han er klædt i en knælang
kofte med knapper foran og bælte i livet over en
lang kjortel. Over skuldrene har han et pelsslag
og på fødderne spidse støvler. Med venstre hånd
fatter han om en lille bæltetaske, mens højre hånd
er løftet, ligeledes med fremadvendt håndflade.
Staffering. Altertavlens midtskab og predella
fremstår overvejende med sekundær kridering
og staffering fra o. 1880, idet den oprindelige
kridtgrund og bemaling er gået tabt, bortset fra
på enkelte mindre områder (jf. ndf.).94
Alterskabets nuværende, sekundære staffering
omfatter sorte, brune og lysegrå profiler på det
vandrette rammeværk, mens skabets lodrette
sider er røde og baggrunden forgyldt.95 Stavværksbaldakinerne og fodskamlernes gitre er
forgyldt mod rød og blå bund, og undersiden
af lofterne er blå med gyldne stjerner. Figurerne har lys karnation og brunt hår, klæderne er
gyldne og kapperne foret med blåt. Fra Marias
og englenes øjne løber reliefdannede tårer (oprindelige), udført i gullig voks- eller harpiksmasse (jf. fig. 29-31). Marias hovedlin er hvidt
med lodret afstribet gravering og forgyldt kant,

og hendes kjole er udsmykket med graveret brokademønster af småkviste med spidse trekløvere.
Kristi tornekrone er mørkebrun, lændeklædet
forgyldt, og fra tornekronen og vunderne løber
røde bloddråber. Englenes vinger er gyldne med
changerende, grøn-gylden overkant, og deres
kjortler og kåber har rigt graveret brokademønster med stiliserede liljer (kjortlerne) og småkviste med blade og blomster (kåberne).96 Fortil er
kåberne kantet af bånd med skæggede, kjortelklædte skikkelser, antagelig apostle eller helgener,97 indsat i nichearkitektur.98 Alt er malet med
sort streg, og foroven i båndet på kåbernes venstre kant er desuden et Jesusmonogram med sorte minuskler: »ihs«. På kappernes brystspænder
har den venstre engel Christian I’s våbenskjold,99
den højre dronning Dorotheas. Predellaen er
sort med forgyldt indskrift mod blå bund; fodlistens profiler er brune og lysegrå med en rød
stribe.
De bevarede partier med oprindelig kridtgrund
og helt eller delvist overmalet, oprindelig staffering forekommer især på Maria og Kristus samt
på de flankerende englefigurer.100 På Kristus
findes oprindelig farve på ansigtet med øjne,
øjenbryn og bloddråber samt på håndflader og
fødder; endvidere forskellige steder på kroppen.
På Maria gælder det forreste del af ansigtet med
øjne og mund (ikke næse), mens hendes hovedlin
har rester af graverede trambulérstik under den
sekundære afstribning. Også hendes kjole med
brokademønster (fig. 113) er oprindelig bortset
fra en mindre udbedring forneden i højre side. På
englene har dele af ansigtet og hænderne oprindelig farve, og på den venstre engels hår findes rester af guld under den nuværende farve. Ligeledes
er små partier af brokadedragterne (fig. 114-115)
og de malede kantbånd oprindelige, og det samme gælder sandsynligvis brystspændernes våbenskjolde (fig. 122-123). På bagsiden af vingerne er
rester af oprindelig kridtgrund med cinnoberfarve.101 Hvælvene på undersiden af skillevæggenes
baldakiner er hvide med cinnoberfarvede ribber,
Fig. 31. Maria med den døde Kristus (s. 2391). Detalje
af *altertavle nr. 1. Foto John Lee 2019. – The Virgin
Mary with the dead Christ. Detail of *altarpiece no. 1.
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Fig. 32-33. 32. Christian I med Skt. Bartholomæus. (†)Altermaleri nr. 1 på *altertavle nr. 1 (s. 2394). 33. Dronning
Dorothea med Skt. Johannes. (†)Altermaleri nr. 2 på *altertavle nr. 1 (s. 2395). Foto John Lee 2019. – 32. Christian
I with St. Bartholomew. (†)Altar painting no. 1 on *altarpiece no. 1. 33. Queen Dorothea with St. John. (†)Altar painting no.
2 on *altarpiece no. 1.

hvorfra udgår enkle småblade i samme farve.102
Fløjenes rammer har rester af forgyldning på indersiden og af rød farve på ydersiden.
†Indskrifter på midtskabet. Svarende til sidefløjene (jf. ndf.) fandtes indskrifter, til dels forklarende
tekster, ved eller på figurerne. Af præsteindberetningen 1755 fremgår, at der omkring Mariafigurens hoved har været nogle forgyldte bogstaver;
de var dog ulæselige på grund af ælde.103 Ved tavlens indlemmelse i Nationalmuseet 1830 kunne
Christian Jürgensen Thomsen endnu læse en minuskelindskrift på den højre profetfigurs skriftbånd: »Jheremias«, og på den venstre figurs bånd
kunne han tyde tre bogstaver, muligvis »Zop…«
(Zefanias?).104

(†)Altermalerier. På begge sider af sidefløjene er
oprindelige, nu stærkt fragmenterede malerier på
kridtgrund. Malerierne er som nævnt ovf. beskrevet med flere detaljer 1755 og 1828-30. Et
indtryk af kongeparrets fremtræden fås i øvrigt
gennem en række senere portrætter, der synes
at have anvendt Thurøtavlen som forlæg, jf. ndf.
Som det vil fremgå, er flere elementer, der var af
afgørende betydning for de afbildede personers
korrekte identifikation, gået tabt siden beskrivelserne 1755 og 1828-30: Det gælder de kongelige
personers hoveder, dronningens våbenskjold og
helgenernes attributter.
1) (Fig. 32). På venstre fløjs inderside var et
knæleportræt af Christian I. Fra hans mund ud-
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Fig. 34-35. 34. Skt. Sebastian. (†)Altermaleri nr. 3 på *altertavle nr. 1 (s. 2396). 35. Skt. Jørgen. (†)Altermaleri nr. 4
på *altertavle nr. 1 (s. 2396). Foto John Lee 2019. – 34. St. Sebastian. (†)Altar painting no. 3 on *altarpiece no. 1. 35.
St. George. (†)Altar painting no. 4 on *altarpiece no. 1.

gik et skriftbånd med latinsk (†)indskrift: »Miserere mei Do(mine)« (Forbarm dig over mig, Herre).Th. for kongen var hans kronede våbenskjold,
og bag ham den stående Skt. Bartholomæus med
kniven i højre hånd. Om helgenens hoved var en
glorie med (†)indskrift med minuskler: »Sanctus
Bartolomeus« (Skt. Bartholomæus).
De bevarede fragmenter omfatter to stykker af
kongens brokadekåbe med mønster i mørke og
gyldne farver,105 to stumper af skriftbåndet, der
er hvidt med sorte minuskler, og en del af våbenskjoldet, der er malet i heraldiske farver. Endvidere det meste af Bartholomæusfigurens ansigt
og hoved med mørkt, krøllet hår og skæg, den
forgyldte glorie med indskrift og mindre partier

af klædedragten, hvortil er anvendt grønt, hvidt
og forgyldning. I venstre side ses et stykke af et
flisegulv, der har dannet baggrund på maleriets
nederste del, bestående af sekskantede, hvide fliser med blågrønne kors hvorimellem trekantede,
røde og grå fliser. Foroven og i venstre side er rester af forgyldning med fine, tætte trambulérstik
som bund for et rigt udformet, ciseleret brokademønster med rosetter og bladornamentik (fig.
116),106 der har dannet baggrund på maleriets
øvre del.
2) (Fig. 33). På højre fløjs inderside var et knæleportræt af dronning Dorothea. Dronningen var
klædt i enkedragt med enkelin, et hvidt hovedlin, der dækkede underansigtet og var hæftet op i
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venstre side med en nedhængende snip. Fra hendes mund udgik et skriftbånd med latinsk (†)indskrift: »o mater dei memor (memento) mei« (oh,
Guds moder, husk mig). Tv. for dronningen var
hendes kronede våbenskjold og bag hende den
stående Skt. Johannes med højre hånd udstrakt til
velsignelse og en gylden kalk i venstre; om hans
hoved var en glorie med (†)indskrift med minuskler: »(Sanctus) Johannes« (Skt. Johannes).
De bevarede fragmenter omfatter det meste
af dronningens overkrop og arme med samlede
hænder, klædt i lys brokadekjole med granatæblemønster og hvide kanter ved ærmerne og i
halsen, og over hende to stumper af skriftbåndet,
gyldenbrunt med mørk skrift. Desuden det meste
af Johannes’ røde kappe med grønt kantbånd ved
ærmet og en posebog ved bæltet, hans højre hånd
og et stykke af den forgyldte glorie med indskrift.
I hver side ses små partier af flisegulv og derover
forgyldte, mønstrede partier, svarende til nr. 1.
3) (Fig. 34). På venstre fløjs yderside var en
fremstilling af Skt. Sebastian stående i et hvælvet
rum og bundet til et træ.
De bevarede fragmenter viser en del af helgenfigurens spinkle, nøgne krop, gennemboret af talrige pile, og hans ene håndled, der er bundet med
et smalt reb. Han har rødlig karnation og fra pilene, der er sorte, udgår røde blodspor. Endvidere
dele af den overhvælvede bygning med et vindue
i venstre side og en stump af træet, malet i grå og
brune farver; øverst i vinduet ses lidt blå himmel.
4) (Fig. 35). På højre fløjs yderside var Skt. Jørgen gengivet stående i et hvælvet rum. Han var
klædt i harnisk og holdt en fane i hånden, mens
han trådte på en drage.
De bevarede fragmenter omfatter små partier
af helgenfigurens rødlige harnisk og sværd samt
hans ene hånd, der griber om fanen; denne er
hvid med blåt kors. Forneden ses en dragepote
med spidse klør. Endvidere dele af den gråhvide
bygning med et vindue i venstre side, hvor der
foroven ses lidt blå himmel, og i højre side et
stykke af et vindue med en blyindfattet rude.107
Mester og ikonografi. Altertavlen er tilskrevet
maler og billedskærer Bernt Notke (o. 1430/401509), der 1467 havde værksted i Lübeck.108 Tilskrivningen bygger på stilistiske kriterier, idet

Thurøtavlen har fællestræk med de arkivalsk
sikrede Notke-altertavler i Århus Domkirke fra
1479 (DK Århus 489) og i Helligåndskirken i
Tallin fra 1483.109 Sandsynligvis har Thurøtavlen
oprindeligt haft et forhøjet midterrum eller et
†topskab ligesom disse, og der er overensstemmelser mellem bl.a. dragternes graverede brokademønstre i Århus og på Thurø. Således er trekløvermønsteret på Marias kjole på Thurøtavlen
næsten identisk med mønsteret på Marias kjole
i Århustavlens gengivelse af Marias himmelkroning, og de små malede treblade på hvælvene
under Thurøtavlens skillevægges baldakiner findes tilsvarende under baldakinerne over de små
helgenfigurer på Århustavlen.110
Thurøtavlens Pietà-fremstilling med den stående, grædende Maria, der fremviser sin stående,
døde søn, er som nævnt usædvanlig i Danmark
og forekommer også kun sparsomt internationalt i anden halvdel af 1300-tallet og op gennem
1400-tallet.111 Sædvanligvis vil en Pietà-fremstilling gengive Maria siddende med den døde
Kristus liggende hen over skødet, jf. f.eks. maleriet på skulpturen af *Kristi grav fra Kerteminde
(1500-tallets første fjerdedel, DK Odense 1960),
mens Pietà-fremstillingen på Thurøtavlen også
har fællestræk med motivet Nådestol, der viser
Gudfader siddende eller stående med sin døde
søns legeme foran sig, jf. f.eks. *altertavlen fra
Helligåndskirken i Faaborg (s. 685).
Tavlens udprægede eukaristiske motiv taler ind
i senmiddelalderens stigende optagethed af Kristi nærvær i messen, ikke mindst i nadveren.112
Marias fremvisning af Kristi døde legeme spejler
elevationen, og man kan desuden overveje, om
tavlens særlige ikonografi med fremhævelsen af
Marias rolle i Passionen er udtryk for et specifikt ønske fra stifterens (dvs. dronningens) side.
Samtidig tjente motivet til at vække den andagtssøgendes medfølelse og anskueliggøre omfanget
af både Marias og Kristi lidelse og dens betydningen for den personlige frelse,113 og tavlen som
helhed skulle ydermere minde om den afdøde
ægtemand og konge.114 Tavlen er således på en
gang et andagts- og erindringsbillede, der mindede om Marias og Kristi offer og inspirerede til
forbøn for den døde konge.
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I 1700-tallet mente man, at de knælende, kongelige personer på fløjenes malerier var kong
Hans og dronning Christine.115 Christian Jürgensen Thomsen identificerede 1828 ud fra de
bevarede våbenskjolde kongeparret korrekt som
Christian I og Dorothea,116 ligesom han påpegede, at malerierne havde dannet forlæg for flere
kendte portrætter af disse. Ydermere kunne han
fastslå, at to malerier fra midten af 1600-tallet, der
mentes at vise kong Hans og dronning Christine,
ligeledes var kopieret efter Thurøtavlen og altså
viste Christian I og dronning Dorothea.117
Bestiller og proveniens. Altertavlen er sandsynligvis bestilt af dronning Dorothea efter Christian I’s
død 1481, idet hun på fløjmaleriet optræder i enkedragt.118 Ud fra dens beskedne størrelse at dømme har den formentlig oprindeligt været anvendt
i et mindre kapel eller tjent som sidealtertavle.119
Dens proveniens før ankomsten til Thurø er uvis.
Det er imidlertid indiskutabelt, at tavlen er en
kongelig privatstiftelse som led i en sjælegave, stiftet af dronning Dorothea til minde om sin afdøde
ægtemand. Således må den oprindeligt have været
opstillet i en kirke eller et kapel, hvortil dronningen havde forbindelse.120 Det er i nyere forskning
foreslået, at den oprindeligt stod i Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke, Christian I og
dronning Dorotheas begravelseskapel. Her stiftede
Dorothea i november 1487 et alter, viet til jomfru
Maria og evangelisten Johannes og betegnet ‘Alle
kristne sjæles alter’ (DK KbhAmt 1633), og tavlen
kunne muligvis være udført til dette.Ydermere er
det foreslået, at den er identisk med den ‘gyldne
tavle’ (»tabula aurea reginæ Dorotheæ« (dronning
Dorotheas gyldne tavle)), der i et dokument fra
1563 nævnes blandt domkirkens klenodier, og
som efter reformationen i 1556 blev afleveret til
kongen (DK KbhAmt 1662).121 Ellen Marsvin må
som kongens svigermor have haft særlig adkomst
til at få adgang til de kongelige samlinger, og det
kunne muligvis være ad denne vej, tavlen kom
til den nye kirke på Thurø forud for indvielsen
1640.122 Der savnes dog skriftlige vidnesbyrd, som
med sikkerhed kan fastslå tavlens proveniens.
I 1700-tallet mente man, at tavlen stammede
fra Dalum Klosterkirke, der 1620-39 var forlenet
til Ellen Marsvin,123 eller fra godset Ellensborg
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(Holckenhavn).124 Samme opfattelse havde Christian Jürgensen Thomsen, der fastslog, at tavlen
uden tvivl kom fra Klosterkirken i Dalum, hvor
den måtte have hørt til et sidealter.125
Ændringer og istandsættelser. I kirken på Thurø
blev tavlen anbragt oven på en predella fra o. 1515
(nr. *3), hvis proveniens ligeledes er uvis. Muligvis blev det forhøjede midterparti eller mulige
topskab afsavet i forbindelse med opsætningen,126
og samtidig blev stafferingen formentlig udbedret.127 1755 nævnes, at tavlen havde været ‘sirligt
bemalet’, men nu var ‘formedels ælde en del forfalden’ og med delvist ulæselige indskrifter, der
ligeledes var ødelagt af fugt og ælde.103 Også i
1820’erne nævnes, at altertavlen var forfalden;
nogle dele, der var faldet af, burde limes på igen,
og den trængte til at blive opmalet.128 Ved Thomsens besøg 1828 var fløjenes malerier yderligere
beskadiget i forhold til beskrivelsen 1755. Begge
helgenfigurer på fløjindersiderne havde mistet
deres attribut, men endnu kunne man se størstedelen af kongeparrets figurer samt en del af dronningens ansigt og det karakteristiske enkelin.129
Efter at kirken i efteråret 1828 modtog sin nuværende altertavle fra †Klosterkirken i Svendborg (nr. 2), blev den gamle tavle hensat i våbenhuset. Herfra lod sognepræsten den flytte til
kirkens loft,130 hvor kunsthistorikeren N. L. Høyen så den i sommeren 1830.131 Efter besøget på
Thurø skrev Høyen til Thomsen og udtrykte sin
bekymring for tavlens bevaring,132 hvorpå denne
anmodede sognepræsten om at få altertavlen indsendt til Oldsagskommissionen, hvilket skete med
skib fra Svendborg i efteråret 1830.133 Formentlig
o. 1880 gennemgik tavlen en omfattende restaurering. Arbejdet omfattede udførelse af helt ny
kridtgrund og staffering på hovedparten af alterskabet og -figurerne (jf. ovf.) samt overstrygning
af fløjenes malerier med lim og fernis.134
1963 blev tavlen grundigt undersøgt og derpå
restaureret af N. J.Termansen. Restaureringen bestod hovedsagelig i fastlæggelse af løs kridtgrund
og en nyforgyldning af midtskabets baggrund
samt afrensning af en kunstig patinering på den
sekundære forgyldning og maleriernes lim.135
Tavlen er opstillet i Nationalmuseets udstilling
(inv.nr. MMCXLVIII).
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2) (Fig. 36-45 og 117-118), o. 1500,136 en trefløjet altertavle (triptych),137 hvilende på en sekundær predella (jf. også s. 565-66). Altertavlens
midtskab har en figurrig fremstilling af Golgata,
mens fløjene viser fire scener fra lidelseshistorien.
På bagsiden har fløjene fragmenter af (†)malerier,
der sandsynligvis, når de var lukkede, tilsammen
udgjorde en fremstilling af Bebudelsen. Tavlens
nuværende fremtræden skyldes istandsættelser
1896 og 1976; 2019 udføres en nymaling ved
konservator Bent Jacobsens værksted.
Altertavlen er udført i eg med senere tilføjelser og reparationer i fyr; den måler 206×309
cm. Heraf måler midtskabet 206×155 cm og de
hængslede, nu fikserede sidefløje 206×77 cm.
Bagbeklædningen består af lodrette, glatte planker. Den sekundære predella, af fyrretræ med
bueskårne ender, måler 26×309/155 cm.
Midterfeltet har fodfelt med stavværk og firpas
i gennembrudt arbejde, mens der under sidefløjenes figurfelter er felter med gennembrudt rankeslyng; heraf er rankerne i de nederste felter nyudført, formentlig i 1976. Samtlige felter krones
af kølbuer, der i fløjene er af eg, men næppe oprindelige, mens den tredobbelte kølbue i midtskabet er af fyrretræ ligesom felternes indfatning.
Figurerne er klædt i samtidsdragter. Kvinderne
bærer hovedlin eller turban og lang kjole, mændene er klædt i kort eller halvlang kofte eller
fodlang kåbe, stramme hoser og spidse sko samt
forskellige former for hovedbeklædning.
Midtskabets Golgatascene (fig. 37) omfatter i alt
18 figurer, heraf to små engle. Foroven ses de tre
korsfæstede. Jesus hænger i strakte, næsten vandrette arme på korset (sekundært). Hans hoved,
med turbanlignende tornekrone, hviler på højre
skulder, det lange hår falder i snoede lokker frem
over brystet, øjne og mund er omtrent lukkede.
Ribbenene træder tydeligt frem over det indtrukne mellemgulv, benene er parallelle med let
bøjede knæ, og højre fod er lagt over venstre. Det
smalle lændeklæde har snipper midtfor og ved
højre hofte. På korsstammen over hans hoved er
fastgjort et skilt (sekundært) med »INRI« med
malede, sorte versaler. Han flankeres af de to røvere, der er ophængt på T-kors med armene ført
bag om korsets tværarme og optrukne ben. De

bærer begge korte underbenklæder. Den ‘gode’
røver på Jesu højre side har hovedet lagt bagover
og blikket vendt opad, hvor en svævende engel
henter hans sjæl, vist som et lille barn i englens
arme (fig. 38). Den ‘onde’ røver på Jesu venstre side har lukkede øjne og hovedet hvilende på højre
skulder. Formentlig har der over hans hoved været en †djævlefigur, der skulle hente hans sjæl (jf.
f.eks. altertavlen i Rise Kirke (Ærø Hrd.)).138 Ved
korsets fod knæler en engel med en alterkalk (fig.
117). Englene er klædt i amictus, alba og stola, der
er krydset over brystet. På jorden i forgrunden
ligger kranier og knogler; endvidere ses orme eller slanger og en skrubtudse (jf. fig. 118).
På hver side af korset står en folkemængde. I
forgrunden til venstre støttes den segnende Maria af Johannes og en kvinde med turban og hagebind; de har begge ansigtet vendt mod korset.
Bag dem ses yderligere to kvinder med hænderne samlet i bøn, den ene, ligeledes turbanklædt,
ser mod korset, mens den anden, med hovedlin,
ser frem for sig. Ved sidstnævntes venstre side ses
Longinus, hvis blinde øje blev helbredt af blodet
fra Jesu sår, samt en turbanklædt mand med et
langt spyd, der med venstre hånd peger mod Jesus som en illustration af ytringen: »Sandelig, den
mand var Guds søn« (Mark. 15,39). I højre side
nærmest korset står Stefaton med eddikespanden og et spyd og dernæst en mand med tvedelt
hovedbeklædning og lokket skæg, iført en lang,
folderig kjortel og med en pigkølle i hånden,
muligvis Pontius Pilatus, gestikulerende mod en
halvt knælende, profilvendt mand, der støtter sig
til et stort sværd. Bag dem ses yderligere tre bevæbnede mænd.
Sidefløjene omfatter to figurfremstillinger i
hver side. Øverst i nordre fløj ses Ecce Homo (fig.
41). Stående foran en rundbuet portal fremviser
Pilatus Jesus, kun iført lændeklæde under kappen
og med bundne hænder og tornekrone på hovedet, for folket. I modsatte side ses en turbanklædt
mand med løftet hånd og en kvinde, der holder
hænderne mod brystet. Bag dem ses fire soldater
og i baggrunden Jerusalems bymur, tårne og træer. Nederst i nordre fløj ses Korsbæringen (fig. 42).
Jesus bærer et T-kors over venstre skulder, Simon
af Kyrene griber om korsstammen og hjælper
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Fig. 36. Altertavle nr. 2, o. 1500 (s. 2398). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Altarpiece no. 2, c. 1500.

ham med at løfte det. Bag dem ses Maria, Johannes og en uidentificeret kvinde. Forrest haler en
soldat i rebet om Jesu liv, bag ham kommer en
mand med en spade og en langskaftet hammer,
om hvis skaft hænger en kurv, samt en skaldet
mand med blikket vendt mod himlen. I baggrunden er bygninger og træer.
Øverst i søndre fløj ses Gravlæggelsen (fig. 43).
Jesus lægges i kisten af Nikodemus og en anden
mand, måske Josef af Arimatæa: foran kisten står
en krukke. I forgrunden til højre knæler en kvinde med foldede hænder, og bag kisten ses yderligere fire personer, deriblandt i midten formentlig
Maria, grædende. I baggrunden byen Jerusalem
med bygninger og træer. Nederst i søndre fløj
ses Opstandelsen (fig. 44). Kristus træder ud af ki-

sten med venstre ben. Han er svøbt i ligklædet
og løfter højre hånd til velsignelse. Naglegabene
og sidesåret er tydelige. Omkring kisten sidder
tre sovende og en nyligt vågnet soldat. Bagest til
højre er tre kvinder med salvekrukker på vej til
graven; endvidere ses træer og bygninger.
Staffering. Altertavlen fremstår i afrenset træ med
sparsom staffering fra 1976 på rammeværket og
reliefferne; sidstnævnte har nærmest karakter af
farverester.139 Midtskabets og sidefløjenes rammer har omløbende, violet stribe, mens kølbuerne over felterne har en grøn og en gylden profil; felternes bund er blå i midtskabet og orange
i fløjene. På reliefferne er farvespor i grønt, rødt
og blåt. Det nederste figurfelt i nordre fløj (Korsbæringen, fig. 42) er nymalet 2018 af konserva-
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Fig. 37. Golgatamotiv i midtskabet på altertavle nr. 2 (s. 2398). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Calvary motif in
central panel of altarpiece no. 2.
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Fig. 38. En engel henter den gode røvers sjæl. Detalje af altertavle nr. 2 (s. 2398). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – An angel taking the soul of the Good Thief. Detail of altarpiece
no. 2.

tor Bent Jacobsens værksted med inspiration fra
middelalderens farveudtryk. Figurerne har naturlig karnation, dragterne er forgyldte med røde,
hvide, grå og bronzefarvede detaljer, jordsmonnet
grønt. De øvrige relieffer er projekteret nymalet
med tilsvarende farver i 2019.140 Predellaen er siden 1976 sortmalet med indskrift med forgyldt
fraktur: »Straffen er lagt paa ham at vi skulle have
fred Es. 53,5«; en gentagelse af en ældre †indskrift.
Den oprindelige staffering, påvist 1896, omfattede
rødbrunt rammeværk med røde, blå og forgyldte
ornamenter, felterne havde forgyldt bund, og reliefferne var polykrome med forgyldte draperier.141
Muligvis blev tavlen malet med hvid og grå oliemaling ved opsætningen i kirken 1828; 1853 blev
reliefferne overmalet med hvid farve på mørk
bund(jf. fig. 24).142 1896 blev tavlen afrenset og
nymalet efter spor af de oprindelige farver af dekorationsmalerne H. F. Svendsen og H. P. Rahbek.
Ornamenterne blev fremhævet med rødt, blåt og
forgyldning, felternes bund blev ægte forgyldt,
og reliefferne fik broget bemaling med forgyldte
detaljer.143 Denne staffering stod til 1976, hvor

tavlen atter blev afrenset, og rammeværket og felternes bagrund fik de nuværende farver, ligesom
reliefferne tilføjedes kulørte farvespor. Arbejdet
udførtes af maler Ingolf Røjbæk.144
(†)Altermalerier. På fløjenes bagsider er fragmenter af malerier, der efter alt at dømme tilsammen har udgjort en fremstilling af Bebudelsen (når
fløjene var lukket). 1) (Fig. 39). På nordre fløj
er bevaret den nederste del af en stående figur
med blegrød underkjortel, gul overkjortel med
sort mønster og grøn kappe. Endvidere ses et tavlet gulv i gråbrune farver. Øverst ses rester af en
englevinge, og på et hvidt skriftbånd, der slynger
sig ned over fløjens midterparti, står på latin med
sorte minuskler: »ave (maria gratia) plena dominus te(cum) benedicta tu« (Hil dig Maria, fuld
af nåde, Herren er med dig, velsignet er du), dvs.
englen Gabriels hilsen til Maria (Luk. 1,28).145
2) (Fig. 40). På søndre fløj er kun bevaret få,
spredte fragmenter af dodenkoprød farve belagt
med gyldne rosetter samt lidt gråhvid hudfarve;
motivet kan ikke identificeres, men har antagelig
vist Maria.146
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Fig. 39-40. Bebudelsen. (†)Altermalerier nr. 1-2, malet på bagsiderne af fløjene på
altertavle nr. 2 (s. 2401). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The Annunciation. (†)Altar
paintings no. 1-2, painted on the backs of the wings of altarpiece no. 2.

Tilblivelse. Altertavlens mester er ukendt, men
den kan være blevet til i et nordtysk værksted. En
tilsvarende altertavle findes i Bjerreby, og til samme gruppe (‘Bjerrebygruppen’)147 hører også, for
midtskabets vedkommende, altertavlen i Svanninge (Sallinge Hrd.). Endvidere har altertavlen
i Skårup (s. 1775) samme opbygning.148
Ændringer og istandsættelser. Altertavlen tilhørte
oprindeligt †Gråbrødre Klosterkirke i Svendborg

(nedrevet 1828) (s. 565-66). Den er tidligst beskrevet 1823 som værende af »skjønt Billedhuggerarbeide og forestiller Kristi Lidelse i Urtegaarden«;149 formentlig en sammenfattende beskrivelse
af relieffernes motiver.150 Forud for nedrivningen
af Klosterkirken udarbejdede Oldsagskommissionens sekretær, Christian Jürgensen Thomsen, i juli
1828 en fortegnelse over de vigtigste genstande
fra kirken, der skulle indsendes til kommissionen
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Fig. 41-44. Passionsrelieffer i sidefløjene på altertavle nr. 2 (s. 2398). 41. Ecce Homo. 42. Korsbæringen. 43. Gravlæggelsen. 44. Opstandelsen. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Passion reliefs on side wings of altarpiece no. 2. 41. Ecce
Homo. 42.The Carrying of the Cross. 43.The Burial. 44.The Resurrection.
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Fig. 45. Altertavle nr. 2, o. 1500 (s. 2398). Foto Kristian Hude 1910. I NM. – Altarpiece no. 2, c. 1500.

eller overføres til andre kirker. Han vurderede, at
altertavlen kunne flyttes til en anden kirke; dog
kunne den »meget slet opmalede saakaldte Gradino (dvs. predella)« kasseres, ligesom de nyere
tilsatte ‘spidser’ burde aftages; antagelig en †kronfrise.151 I september anmodede kirkeinspektionen
Klosterkirkens værge, købmand Peter Jørgensen,
om at sikre, at altertavlen blev overdraget til Thurø
Kirkes værge, gårdmand Christian Hoffmann, og
opsat på alteret der.152 Ved opstillingen i kirken på
Thurø må der i det mindste være udført en ny
predella. Det kan også have været på dette tidspunkt, at de kølbueformede baldakiner over fløjenes figurfelter blev taget ud og opsat langs tavlens
overkant (jf. fig. 24) og de bevægelige fløje fikseret ved at anbringe rundstave på rammeværkets
forkanter.153 Muligvis blev tavlen også malet med
hvid og grå farve (jf. ovf.).
1896 blev tavlen restaureret under ledelse af
dekorationsmaler H. F. Svendsen. Kølbuerne blev

genanbragt over fløjenes figurfelter, rundstavene
fjernet, reliefferne repareret og manglende dele
tilføjet.154 Der blev udført en tredobbelt kølbue
til det midterste felt, under de nederste figurfelter
i fløjene blev der indsat glatte brædder med malet
rankeværk, og langs tavlens overkant opsattes en
kronfrise med 11 store liljer af fyrretræ (jf. fig. 45,
jf. også fig. 112). Desuden blev tavlen stabiliseret
ved tværrevler på bagsiden; på den nederste revle
på nordfløjen var malet indskrift: »Rest: 1896«
samt et mærke.155 Endelig blev den hvide bemaling afrenset og erstattet af broget staffering og
forgyldning (jf. ovf.).
1976 blev bagsidens tværrevler fjernet og fløjene gjort bevægelige (siden atter fikseret); liljefrisen blev fjernet, og der blev skåret nye gitre
til de nederste fodfelter i fløjene. Endvidere blev
al farve afrenset og erstattet af den nuværende
sparsomme staffering.156 En nymaling af tavlen
udføres 2019 (jf. ovf.).
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Fig. 46. Marias himmelkroning. Detalje af *altertavle nr. 3 (s. 2406). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The Coronation
of the Virgin Mary. Detail of *altarpiece no. 3.

*3) (Fig. 46-50), o. 1515, predella med tre malerier,157 udført af en ukendt nederlandsk mester.
Af egetræ, 177×54×41 cm, med sekundære,
profilerede gesims- og fodlister. I den venstre endegavl (fig. 49) er et skab, som indvendig stræk-

ker sig i hele predellaens længde. Lågen, 34×21
cm, er hængslet med to hængsler og har spor
efter †låsetøj. Predellaens overside og den højre
endegavl er brunbejdset, mens venstre endegavl
er sortmalet og profillisterne sorte og grønne;

Fig. 47. Predella (*altertavle nr. 3), o. 1515 (s. 2405). I NM. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Predella (*altarpiece no.
3), c. 1515.

Danmarks Kirker, Svendborg
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Fig. 48. Pinseunderet. Detalje af *altertavle nr. 3 (s. 2407). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The Miracle of Pentecost.
Detail of *altarpiece no. 3.

bagsiden er umalet. Forsiden, der er samlet af
to brædder, er prydet med tre malerier, adskilt
af sorte, smalle streger. I midten er en fremstilling af Marias himmelkroning (fig. 46); 34×53 cm.
Gudfader og Kristus sidder på en tronstol, hvis
himmel er båret af rigt dekorerede, leddelte balustersøjler med forgyldning og høje postamenter
af et andet materiale (porfyr?) i en antikiserende
tidlig renæssancestil. Gudfader, med langt hvidt
hår og fuldskæg, bærer bøjlekrone med røde infulæ med guldfrynser, hvid alba og rød, guldkantet kappe med blåsort for, der er lukket med et
stort, gyldent spænde. Han lægger venstre hånd
på et rigsæble og holder med højre hånd ved Marias krone. Kristus, med rødbrunt hår og skæg,
er klædt i en lys kappe lukket med et gyldent,
firpasformet spænde og rækker højre arm ind

Fig. 49. Skab. Detalje af *altertavle nr. 3 (s. 2405). –
Cabinet. Detail of *altarpiece no. 3.
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Fig. 50. Marias himmelfart. Detalje af *altertavle nr. 3 (s. 2407). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The Assumption
of the Virgin Mary. Detail of *altarpiece no. 3.

foran kroppen, idet han ligeledes støtter Marias
krone. Maria knæler foran dem med hænderne
samlet i bøn. Hun har langt, blondt og udslået
hår og er klædt i en lang, blå kjole og rød kappe,
kantet med guldsnore. Over hende svæver Helligåndsduen i en gylden glorie hvorfra udgår stråler. Motivet er anbragt i et frodigt, grønt landskab
med borge og bjerge i baggrunden.
Til venstre ses Pinseunderet (fig. 48); 34×62 cm.
Jomfru Maria sidder med hænderne samlet i bøn.
Hun er omgivet af de 12 apostle, vist knælende
eller stående i et nøgent rum med to vinduesåbninger. Maria har hvidt hovedlin, lang, blå kjole
og hvid kappe, mens apostlene bærer grønne, røde og blå kjortler og kapper. Over Maria svæver
Helligåndsduen i en gylden stråleglorie.
Til højre ses Marias himmelfart (fig. 50); 34×55
cm. Båret af fem nøgne småengle stiger Maria
med samlede hænder i en oval lysåbning i skyerne op mod Gudfader, der ses i halvfigur i en
lille lysåbning øverst i billedet. Maria har udslået,

blondt hår og lang, rød kjole og kappe, Gudfader
bærer krone og rød klædedragt. Motivet er anbragt til højre i feltet, mens venstre side udfyldes
af gråbrune skyer.
Mester og proveniens. Predellaens mester er
ukendt, men der er tale om et nederlandsk arbejde.158 Også dens proveniens er uvis, men den
må som *altertavle nr. 1 fra en sandsynligvis kongelig kontekst være kommet i Ellen Marsvins eje
og givet af hende til kirken på Thurø 1640, hvor
den blev anbragt på alterbordet som postament
for *altertavle nr. 1.
Ændringer og istandsættelser. Malerierne er beskrevet i præsteindberetningen 1755 med tilføjelsen: ‘alt dette er sirlig malet, men af ælde en
del forfalden’.159 1828 blev den hensat i våbenhuset og derefter på loftet,160 hvorfra den 1830
blev indsendt til Nationalmuseet sammen med
nr. *1. Den var ved indkomsten så velbevaret, at
den efter en restaurering kunne indgå i museets
udstilling (nu i magasin; inv.nr. MMCXLVIII).161
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Fig. 51. Altersæt, 1640, udført af Klaus Christensen, Odense, og skænket af Ellen Marsvin (s. 2408). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Communion set, 1640, made by Klaus
Christensen, Odense, and donated by Ellen Marsvin.

Altersæt (fig. 51), 1640, udført af Klaus Christensen, Odense, og foræret af Ellen Marsvin ved
kirkens indvielse.162 Den 18,5 cm høje kalk har
sekstunget fod på tilsvarende fodplade. Langs
kanten af hver tunge er et graveret volutbånd og

på tre af tungerne desuden giverindskrift med
versaler, henholdsvis: »Ellen Marsvin«, »Gifvet til
Torø Kircke« og »Dominica ivbilate 1640« (tredje
søndag efter påske 1640, dvs. 26. april, kirkens
indvielsesdag (jf. s. 2363)). Skaftleddene er sekssidede, og knoppen har seks glatte rudebosser
mellem graverede bladornamenter. Det lave og
brede bæger har tilsvarende bladornament under
bunden og ved overgangen til skaftet en roset i
gennembrudt arbejde. På fodpladens overside er
mestermærke for Klaus Christensen, Odense,163
og indvendig i foden gentages givernavnet på en
af tungerne (versaler): »Ellen Marsvin«. Disken,
16,2 cm i tværmål, har på fanen graveret hjulkors
og, modstående, Jesusmonogram. Under bunden
er giverindskrift med graverede versaler: »Ellen
Marsvin« indrammet af volutbånd med liljeender.
Kalken er restaureret 2005.164
Fig. 52. Oblatæske, 1678, udført af Johan Falentin
Schwartz, Odense (s. 2409). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Wafer box, 1678, made by Johan Falentin
Schwartz, Odense.
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Oblatæske (fig. 52), 1678,165 udført af Johan Falentin Schwartz, Odense. Æsken, 5,3 cm høj, 10,2
cm i tværmål, er cylindrisk med let hvælvet låg.
Langs lågfladens kant er en graveret valmuebort,
og midt på fladen står med tilsvarende antikva:
»Udi Jesu Nafn 1678«. Under æskens bund er et
mesterstempel.166
Sygesæt (fig. 53), 1877, bestående af kalk, disk og
vinflaske med oblatgemme. Kalken, 12 cm høj, har
cirkulær fod på standkant, cylinderskaft med flad
knop mellem profilled og bæger med mundingsprofil og graveret kløverbladskors på den ene side.
Under bunden er tre stempler: Uidentificeret
mestermærke (fig. 119), muligvis for sølvvarefabrikant Carl Christian Hermann (1840-1909),167
bymærke København 1877 og guardejnmærke
for Simon Groth. Disken, 6,5 cm i tværmål, har
kløverbladskors på fanen og stempler som kalken
under bunden. Vinflasken, 7,5 cm høj, er formet
som en indsats i kalkens bæger; i skruelåget, hvorpå kløverbladskors, er oblatgemme.
†Sygesæt, o. 1862, af sølvplet, bestående af kalk
og disk.14
Alterkande (fig. 54), 1913,168 udført af S. & M.
Benzen, København, skænket af sognepræst Valdemar Lauritz Schram og hustru Anna i anledning af parrets sølvbryllup. Den 22,5 cm høje
kande har cirkulær, profileret fod, ægformet
korpus med graveret kløverbladskors på den ene
side og cylinderformet hals med tre fordybede,
omløbende ringe. Under hankens nedre fæste er
giverindskrift med graveret skriveskrift: »1888 –
21 Maj – 1913 V. & A. S.« Under fodens bund er
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Fig. 54. Alterkande, 1913, udført af S. & M. Benzen,
København, skænket af sognepræst Valdemar Lauritz
Schram og hustru Anna (s. 2409). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Altar jug, 1913, made by S. & M. Benzen,
Copenhagen, and donated by Pastor Valdemar Lauritz
Schram and his wife Anna.

tre stempler: mesterstempel for S. & M. Benzen,
bymærke København 1913 og guardejnmærke
for Christian F. Heise.
Alterstager (fig. 55), o. 1600. De 41 cm høje stager har cirkulær, profileret fod, balusterskaft med
nærmest skålformet led under profil- og vaseled
samt profileret lyseskål.169 På foden er graverede
våbenskjolde og initialer (fig. 56), henholdsvis
»OCR« for Otte Christoffer Rosenkrantz til
Boller og Stjernholm (1569-1621) og »GP« for
hans hustru (g. 1592) Gisele Podebusk til Korsbrødregård i Ribe (†1619). Stagerne har muligvis
oprindeligt været skænket til en kirke under Boller Slot, som Ellen Marsvin erhvervede 1621.
To †trestager, 1894, af sølvplet, skænket af sognepræst Hans Peter Krebs (†1893) i Nr. Aaby.22

Fig. 53. Sygesæt, 1877 (s. 2409). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Communion set for the sick, 1877.
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Fig. 55. Alterstager, o. 1600 (s. 2409). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Altar candlesticks, c. 1600.

Syvstage, 1939,17 58 cm høj, med cirkulær, profileret fod og cylinderskaft, hvorfra udgår buede
arme med midterled og vaseformede lyseskåle.
Stagen hviler på et kvadratisk postament på fire
tilsvarende fødder.
Messehagler. 1) O. 1960, af rødt silke med blåt
for.170 På forsiden et lodret, blåt bånd kantet af
guldgaloner, på rygsiden en applikeret strålekrans
af guldgaloner med et marsvin på blå bund. 2-5)
2008-19, designet og vævet af Grethe Sørensen,
udført af uld og silke i damaskteknik; mønstrene
tager udgangspunkt i prædikestolens ornamentik.171 Hagelerne omfatter en grøn, 2008, med
gyldent Kristusmonogram på forsiden og grønt
hjulkors på ryggen, en violet, 2009, med gyldent
kløverbladskors på forsiden og hjulkors i lysere
violet på ryggen, en hvid, 2013, med gyldent
hjulkors på for- og bagside, samt en rød, 2019,
med korsmotiv.
†Messehagler. 1) Omtalt 1723 med betegnelsen
‘ældre’, af bleggul, blomstret damask, smykket med
et kors af fløjl, der var broderet ‘overalt’.43 2) Omtalt 1723 som ‘ny’, af grønt silkemor (silkestof),
kantet med guldgaloner.43 3) 1755, skænket af Erik

Christian Sehested, af brunt gyldenstykke, kantet
med sølvgaloner og med et kors af sølvkniplinger på ryggen (jf. †alterklæde nr. 3, †alterdug nr.
1).79 4) 1888 noterede synet, at der burde anskaffes
en ny messehagel.22 5) Omtalt 1962, grøn.14 6-8)
1974, skænket af skibsreder A. E. Sørensen, Svendborg, henholdsvis en violet, en grøn og en hvid,
sidstnævnte med tre kors i patchwork.170
†Messeskjorter. 1) Omtalt 1723 som ‘gammel’.43
2) Omtalt 1723 som ‘ny’, kantet med brede kniplinger.43
Alterskranke (jf. fig. 25), 1905,34 tegnet af Jens
Møller-Jensen, af fyrretræ, opsat tværs over koret.
Skranken, der har et svejfet forløb med låge midt
for (jf. fig. 15b), består af drejede balustre med
skaftringe foroven og forneden under en profileret gesims hvorover en sekundær, retkantet håndliste; alt bejdset i en rødbrun farve. Knæfaldet, af
sortmalet træ, er polstret med brunt skind, fastgjort med messingsøm. Det var oprindeligt polstret med plys.
†Alterskranker. 1) Tidligst omtalt 1823, da man
ønskede puder på knæfaldet;21 af femsidet form
(jf. fig. 9c). 1831 skulle ‘rækværket’ omkring alteret opmales, og 1833 skulle det fastgøres.60 For-

Fig. 56. Våbenskjolde og initialer for Otte Christoffer
Rosenkrantz til Boller og Stjernholm og Gisele Podebusk til Korsbrødregård i Ribe. Detalje af alterstager, o.
1600 (s. 2409). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Coats of
arms and initials of Otte Christoffer Rosenkrantz of Boller
and Stjernholm and Gisele Podebusk of Korsbrødregård in
Ribe. Detail of altar candlesticks, c. 1600.
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Fig. 57. Dåbsfad, 1500-tallet (s. 2411). Foto Ar nold
Mikkelsen 2019. – Baptismal dish, 1500s.

mentlig i 1870’erne14 opsattes et nyt gelænder af
drejede balustre på knæfaldet (jf. fig. 112).
Døbefonte. 1) (Fig. 120), o. 1865,14 af grå kunststen, 95 cm høj, med cirkulær fod på kvadratisk
postament, cylinderskaft og glat, lav kumme med
udkraget mundingsprofil. Fonten står i kapellet;
indtil 1905 stod den i kirkens nordøsthjørne.
2) (Jf. fig. 85), o. 1905,172 antagelig tegnet af
Jens Møller-Jensen, af grålig granit, 87 cm høj.
Den ottesidede font har hulkelprofileret fod med
to profillinjer foroven og glat skaft, mens kummens sider er udsmykket med en bladbort i relief,
anbragt i et forsænket, omløbende bånd. Fonten
står midt i koret.
†Døbefont, antagelig o. 1640, af malet træ. 1831
burde den repareres og opmales.60 Muligvis denne, der 1859 er beskrevet som ‘en meget simpel
træfod’.173 1862-63 kaldes den forfalden.24 Fonten stod i nordsiden under korbuekrucifikset.
Dåbsfad (fig. 57), et Nürnbergarbejde fra 1500tallet, af messing, 57 cm i tværmål. I bunden er en
fremstilling af Bebudelsen, omsluttet af et bånd
med næsten helt udvisket minuskelindskrift, en
bort af stemplede kors og en kæde af spidsovale
felter udfyldt af skiftevis blomster og blade. På
fanen er to borter af stemplede ornamenter, inderst liljer, yderst blade. Ifølge præsteindberetnin-
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gen 1755 var der på fanen også graverede initialer
og våbenskjolde: »HRK« og »KGS« samt våbenskjolde for slægterne Rosenkrantz og Gyldenstierne, sandsynligvis for Holger Rosenkrantz til
Boller (1517-75) og Karen Gyldenstierne (15441613); skjoldene kan dog ikke påvises i dag.103
Såfremt oplysningen er korrekt, har fadet måske oprindeligt været skænket til en kirke under
Boller Slot, som Ellen Marsvin erhvervede 1621,
og er siden blevet overført til den nye kirke på
Thurø.174 Lignende fade kendes fra talrige kirker,
se eksempelvis Stenderup og Langskov (DK Vejle
1671 og 2233).
Dåbskande (fig. 58), 1940, udført af C. F. Heise, København, og skænket af grosserer Camilla
Perssen.17 Den 29 cm høje kande har cirkulær,
let kuplet fod med fodplade, pæreformet korpus
og kuplet låg med kors som lågknop.Ved hankens
øvre fæste er tre kugler. På korpus er indskrift med
graveret fraktur: »Dominica Jubilate 1940« (tredje
søndag efter påske 1940, dvs. på 300-årsdagen for

Fig. 58. Dåbskande, 1940, udført af C. F. Heise, København, og skænket af grosserer Camilla Perssen (s. 2411).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Baptismal jug, 1940,
made by C. F. Heise, Copenhagen, and donated by the
wholesaler Camilla Perssen.
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kirkens indvielse). På fodpladens underside er giverindskrift med versaler: »Skænket af grosserer
Camilla Perssen«, og under kandens bund fem
stempler: mesterstempel for C. F. Heise, bymærke for København 1940, lødighedsmærke »925S
Sterling«, guardejnmærke for Johannes Siggaard og
»94«; de tre førstnævnte gentages indvendig i låget.
†Dåbskande, formentlig o. 1862.14
Fontetæppe (jf. fig. 85), formentlig o. 1965, korsstingsbroderi med svagt gyldne stjerner på blå
bund, omgivet af en mønsterbort i blåt og hvidt.
Korbuekrucifiks (fig. 59-61), o. 1525-30, tilskrevet
Claus Bergs værksted i Odense.175 Kristusfiguren,
185 cm høj, hænger i udstrakte, næsten vandrette
arme. Hovedet (fig. 61), med fritskåret tornekrone
dannet af kraftige, snoede grene med indborede,
tvedelte torne (de fleste fornyet), falder mod højre
skulder, øjnene er lukkede og munden åben. Håret falder frem foran ørerne og ned over højre
skulder i snoede lokker, skægget er langt og tvedelt. Kroppen er muskuløs med tydelige ribben
og indtrukket mellemgulv; hænderne er krummet
om naglerne, knæene let bøjede og højre fod lagt

Fig. 59. Mattæus. Detalje af korbuekrucifiks (s. 2412).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Matthew. Detail of chancel arch crucifix.

over venstre. Det smalle lændeklæde er bundet i
en stor knude ved venstre hofte og har store, nedhængende snipper med opsmækket kant i begge
sider. I figurens ryg er en udhuling. Udhulingen,
der er ret dyb, er ved et fast parti ved lænden delt
i en mindre åbning forneden og en større åbning
ved ryggen, beregnet til at lukke med to plader
i fals (muligvis et relikviegemme).176 Korstræet,
331×257 cm, oprindeligt udformet som et livstræ
(jf. ndf.), har endefelter formet som spidse firpas
med reliefskårne evangelistsymboler og slyngede
skriftbånd. Tv. ses Markus’ løve, foroven Johannes’
ørn, th. Lukas’ okse og forneden Mattæus’ engel
(fig. 59). Foroven og på de to vandrette korsarme
danner firpasset armens afslutning, mens korstræet forneden er afsavet under firpasset; på passets
overkant er en knap. Langs korstræets sider er i
fals indsatte rester af kantprydelser i form af krabbe- eller korsblade;145 endvidere konstateredes i
forbindelse med en restaurering 1992 nummerering fra et til syv langs kanten på firpaspladen med
Markussymbolet, formentlig ligeledes spor efter
kors- eller krabbeblade, der således har siddet syv
omkring hver endeplade.177
Den nuværende staffering er udført 1895 af
dekorationsmaler H. F. Svendsen.13 Den omfatter lys hudfarve med cinnoberrøde blodstænk
ved panden, sidevunden og på hænder og fødder.
Hår og skæg er mørkebrunt, tornekronen grøn
og lændeklædet gyldent og blåt. Korstræet er
brunt med røde kanter, endepladerne har naturligt farvede symboler med gyldne vinger på blå
bund; skriftbåndene er hvide med sorte versaler,
henholdsvis: »S. Marcvs«, »S. Iohannes«, »S. Lvcas«
og »S. Matthævs«. Bemalingen vurderedes 1970
at være af en kvalitet, der kunne bibeholdes efter konservering.145 En undersøgelse samme år af
ældre staffering, foretaget ved farvesnit forskellige
steder på figuren, viste uensartede spor af op til
mindst seks farvelag, deriblandt rester af oprindelig farve og forgyldning.178 1855 var Kristusfiguren hvidmalet og korset sort (jf. fig. 24).179 Forud
for stafferingen 1895 blev krucifikset afrenset.180
Ændringer og istandsættelser. Krucifikset hang
oprindeligt i †Klosterkirken i Svendborg, hvor
det indgik i en †kalvariegruppe. Det var blandt de
genstande, som Chr. Jürgensen Thomsen i som-
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Fig. 60. Korbuekrucifiks, o. 1525-30 (s. 2412). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Chancel arch crucifix, c. 1525-30.
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Fig. 61. Kristus. Detalje af korbuekrucifiks (s. 2412). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Christ. Detail of chancel arch
crucifix.

meren 1828 vurderede, kunne overføres til en anden kirke (jf. s. 2402), mens de tilhørende †figurer
af Maria og evangelisten Johannes kunne kasseres (jf. s. 566). En ‘nyere, tilsat plade’, formentlig
et skriftbånd med ‘INRI’, blev også kasseret.151 I
september bad kirkeinspektionen Klosterkirkens
værge, købmand Peter Jørgensen, sørge for, at
krucifikset blev ophængt i Thurø kirke ‘midt på
væggen for indgangen over fruentimmerstolene’,181 dvs. på nordvæggen, hvor det endnu findes.
Det er uvist, om krucifikset blev restaureret i
forbindelse med opsætningen i kirken 1828, men
midt i århundredet fremstod det hvidmalet (jf.
ovf.). 1895 blev det restaureret ved dekorationsmalerne H. F. Svendsen og H. P. Rahbek. Arbejdet
har formentlig omfattet både en snedkermæssig
istandsættelse samt afrensning og efterfølgende
nymaling, der må antages udført efter ældre farvespor, svarende til restaureringen af altertavlen
året efter (s. 2404). Den seneste restaurering er
udført 1992, hvor krucifikset blev snedkermæssigt istandsat og farvelaget sikret.182

Prædikestol (fig. 62-63), o. 1525-30, tilskrevet
Claus Bergs værksted i Odense,183 med sokkel og
opgang fra 1905. I modsætning til altertavle nr. 2
og korbuekrucifikset, der er overført fra Svendborg †Gråbrødre Klosterkirke, er den oprindelige proveniens ikke arkivalsk dokumenteret (jf. s.
567).
Stolens plan udgør fem sider af en ottekant.
Den har fem oprindelige fag, hvis fyldinger er
udsmykket med forskelligt udformede, udskårne
ranker med fligede blade, som i det midterste
fag desuden bærer drueklaser.184 De enkelte fag
flankeres af spinkle, ottekantede og leddelte søjler
med fialer, der løber igennem vandnæseprofiler,
og hvis endetapper foroven er ført helt igennem
dækpladen, mens de nederste tapper er ført ned
i gulvet. Rammeværket er glat, fodstykket og
gesimsen profileret og stærkt fremspringende. I
dækpladens underside er spor efter †hængegitre.185 Ved opgangen og ved væggen er sekundært
tilføjet et nyere, glat fyldingsfag, endvidere er den
forreste gesimsliste og fodlisten fornyet i fyrretræ
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ligesom stolens gulv på nær to korte, oprindelige
brædder.145 Stolen hviler på en ottesidet, profileret, muret og hvidkalket sokkel fra 1905. Opgangen, ligeledes fra 1905, af fyrretræ, forløber langs
triumfvæggens sydlige del.
Den nuværende staffering er udført 1896 af dekorationsmalerne H. F. Svendsen og H. P. Rahbek. Rammeværket er brunt, fodstykket og dækpladen har rød og forgyldt profil, mens fialerne er
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malet med okker, rødt, blåt og forgyldning; heraf
har det høje led forneden skråløb i okker og rødt.
Fyldingernes rankeværk har varierende farvegang: I første fag, regnet fra opgangen, er røde
og blå ranker på brun bund, andet fag har okkergule og grønne ranker på cinnoberrød bund,
mens tredje fag har cinnoberrødt rankeværk med
grønne drueklaser og knopper på rødbrun bund.
I fjerde fag er røde ranker med blå og okkerfar-

Fig. 62. Prædikestol, o. 1525-30 (s. 2414). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Pulpit, c.
1525-30.
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Fig. 63. Prædikestol, o. 1525-30 (s. 2414). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Pulpit, c. 1525-30.

vede blade på olivengrøn bund, og femte fag har
rødt og grønt bladværk på rødbrun bund.
Ved en undersøgelse 1970 af stolens ældre staffering konstateredes ingen middelalderlig bemaling. Derimod fulgte 1896-stafferingen ret nøje
en staffering, der kunne være udført ved opsætningen 1640.186 I 1800-tallet stod prædikestolen
med bemaling i hvidt og gråt (jf. fig. 24).
Mester, ændringer og istandsættelser. Prædikestolen
er som nævnt tilskrevet Claus Bergs værksted i
Odense.187 Dens proveniens er uvis. Antagelig er
den overført til Thurø af Ellen Marsvin i forbindelse med kirkens opførelse, som det var tilfældet
med andet inventar (s. 2386 f.). Det er foreslået, at
den ligesom altertavle nr. 2 og korbuekrucifikset
skulle stamme fra †Klosterkirken i Svendborg og
være flyttet til Thurø 1828 sammen med disse.188
Dette er dog ikke arkivalsk bevidnet og må forblive en hypotese (jf. s. 567).189

1828-30 noterede synet, at prædikestolen burde males og nogle nedfaldne stykker fastgøres.190
Måske samtidig fik stolen en hvidgrå bemaling
(jf. fig. 24), om end denne også kan være påført
i midten af århundredet. I 1850’erne påpegede
Engelstoft en kvalitetsforskel mellem selve stolen,
som han betegnede som et ‘meget ringe snitværk
af en landsbyhåndværker’, ‘skåret af en aldeles
uøvet hånd’, og de fem gamle snitværker, heraf
fire forgyldte, der var indsat i den.191 1896 beskrev dekorationsmaler H. F. Svendsen den som
‘lidt uanselig’. Den hvilede på et sekundært udført, ‘vansirende panelværk’, måske fra 1800-tallet,192 ligesom antagelig en †opgang med balustergelænder (jf. fig. 24). Efterfølgende blev den
hvidgrå bemaling afrenset og stolen nystafferet
efter de oprindelige farvespor; arbejdet udførtes af dekorationsmalerne H. F. Svendsen og H.
P. Rahbek.193 I forbindelse med restaureringen
1905 udførtes en ny opgang og en muret sokkel.
Stolen er opsat i skibets sydøsthjørne.
†Prædikestolsbeklædninger. 1) Omtalt 1723, af
grønt stof med guldgaloner.43 2) Omtalt 1892, da
den skulle erstattes af en ny af karmoisinrødt silkefløjl med ægte guldgaloner.22
Stolestaderne (fig. 64-79) er fra o. 1870. De syv
forreste stole i hver side har genanvendte gavle
fra o. 1640 i barok med apostelrelieffer, de resterende har sekundære gavle fra 1909 med skønvirkeornamentik. Staderne er opstillet i to rækker
med 14 bænke i syd og 16 i nord.
Stolestadernes endegavle fordeler sig i fire grupper, her benævnt A-D:
A) (Fig. 64-65), o. 1640. To gavle, opsat forrest i
hver side mod midtergangen, heraf er den søndre
gavl 186 cm høj, den nordre 170 cm høj. Gavlene,
der er udført i meget velskåret bruskbarok, er på
forsiden prydet med en apostelfigur i højt relief. Figuren står på et smalt, retkantet fremspring
foran en portal med diamantbosser med den ene
fod hvilende på portalens fodliste. Bueslaget er et
svejfet trepas, dannet af englehoveder med udFig. 64-65. Stolestadegavle (A) med apostle, o. 1640 (s.
2416). 64. Andreas(?). 65. Mattæus. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Pew ends (A) with apostles, c. 1640. 64.
Andrew(?). 65. Matthew.
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bredte vinger, der foroven mødes omkring en rosetsmykket bøjle. På postamentet er en kartouche
med vindrueklaselignende ornament under en
tandsnitsbort, og som topstykke har den søndre
gavl en englebuste med fligede vinger samlet foran brystet (den vestlige vinges øverste del er fornyet), den nordre et diademhoved (selve diademet
er afbrækket). På gavlen mod syd ses en uidentificeret apostel, muligvis Andreas (jf. ndf.), vist
rygvendt med hovedet drejet mod venstre skulder
og blikket rettet mod beskueren (fig. 64). Han er
fremstillet som en ældre mand med rynket pande
og kraftigt, krøllet hår og skæg, klædt i en folderig dragt, der er bundet op ved venstre hofte med
flagrende snip samt en tilsvarende, kort kappe med
hætte. På fødderne bærer han sko med ankelrem.

Højre arm hænger ned langs siden, og fingrene er
krumme, mens han med den løftede venstre hånd
griber om et bræt; muligvis det øverste af den ene
korsarm i et Andreaskors. En stump af et lignende
bræt ses ved hans venstre fod og giver anledning
til den foreslåede identifikation.
På gavlen mod nord ses Mattæus, stående med
front mod beskueren og blikket rettet mod en
opslået bog, han holder i venstre hånd (fig. 65).
Han er gengivet som en ældre mand med skaldet
isse og krøllet side- og nakkehår samt langt, snoet
overskæg og kort hageskæg. Panden har lodrette furer. Han er klædt i en folderig kjortel med
krave, der lader venstre ben synligt, og en lang,
åbenstående kappe. På fødderne har han sko med
ankelrem. I højre hånd holder han en hellebard.

Fig. 66-68. Stolestadegavle (B) med apostle, o. 1640 (s. 2419). 66. Judas Tadæus. 67. Jakob den Yngre. 68. Simon. Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Pew ends (B) with apostles, c. 1640. 66. Judas Thaddaeus. 67. James the Younger. 68. Simon.
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B) (Fig. 66-77), o. 1640. I alt 12 gavle, 142 cm
høje, i bruskbarok, opstillet i to rækker bag ovennævnte og kompositorisk beslægtet med disse,
men mere stive i figurfremstillingen. Forsiden er
smykket med en apostelfigur i højt relief, stående
under en arkade med dukatmønstrede pilastre på
postamenter med diamantbosser og joniske kapitæler; de runde bueslag dannes af englehoveder
med udbredte vinger, der foroven mødes i en lille
bøjle med roset og knap. På postamentet er en
kartouche med cabochonbosse under tandsnitsbort; topstykket er enten en englebuste eller et
diademhoved. Apostlene, der må identificeres ud
fra deres attributter, er vist med krøllet hår og skæg
(Johannes og Filip dog uden skæg), klædt i folderige dragter og med sko på fødderne.194
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I sydrækken fra øst ses: 1) (Fig. 66), Judas Tadæus, vist frontalt med bøjet hoved, klædt i lang
kjortel og kappe. Han holder venstre hånd mod
brystet og støtter med højre hånd et langt spyd
mod jorden; venstre knæ er let bøjet. Topfiguren
er en englebuste. 2) (Fig. 67), Jakob den Yngre, vist
i trekvartprofil med højre hånd rakt ind foran
kroppen og højre fod sat frem. Han er klædt i
lang kjortel og kappe og støtter med venstre
hånd en kølle mod jorden. Topfiguren er et diademhoved. 3) (Fig. 68), Simon, vist i trekvartprofil. Han er klædt i lang kjortel og kappe og griber
med begge hænder om skæftet på en sav, idet
spidsen af bladet hviler mod jorden. Topfiguren
er en englebuste. 4) (Fig. 69), Thomas, vist frontalt
med hovedet drejet mod højre, venstre hånd løf-

Fig. 69-71. Stolestadegavle (B) med apostle, o. 1640 (s. 2419). 69.Thomas. 70. Bartholomæus. 71. Filip. Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Pew ends (B) with apostles, c. 1640. 69. Thomas. 70. Bartholomew. 71. Philip.
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tet og venstre ben krydset ind foran højre. Han
er klædt i en lang kjortel, der er hægtet op over
knæet, og lang kappe. I højre hånd holder han en
vinkelmåler, der hviler mod hans skulder. Topfiguren er et diademhoved. 5) (Fig. 70), Bartholomæus, vist frontalt med let bøjet hoved og bøjet
venstre ben, klædt i lang kjortel og kappe. Han
holder en bog i højre hånd og en stor kniv i venstre. Topfiguren er et diademhoved (diademet er
afbrækket). 6) (Fig. 71), Filip, vist frontalt, klædt
i lang kjortel med smal krave. Med højre hånd
holder han en bog mod kroppen, med venstre
støtter han en korsstav mod jorden. Topfiguren
er en englebuste.
I nordrækken fra øst findes: 1) (Fig. 72), Paulus,
vist frontalt med hovedet drejet mod højre, klædt

i lang kjortel og kappe med smal krave. Han rækker venstre hånd ind foran kroppen og griber om
et stort sværd, der støtter mod jorden ved hans
højre side. Topfiguren er en englebuste. 2) (Fig.
73), Andreas, vist frontalt, klædt i lang kjortel og
kort kofte med smal krave og bånd i livet. Han
holder venstre hånd mod brystet og har en bog
i højre. Bag ham et Andreaskors. Topfiguren er
et diademhoved. 3) (Fig. 74), Johannes, vist frontalt med venstre ben sat lidt frem og bøjet knæ,
klædt i lang kjortel med smal krave og knapper
samt kappe, der er draperet over venstre skulder.
Hovedet er bøjet let mod venstre og blikket rettet mod den kalk, han holder i venstre hånd; han
holder højre hånd over kalken. Topfiguren er en
englebuste. 4) (Fig. 75), Mattæus, i trekvartpro-

Fig. 72-74. Stolestadegavle (B) med apostle, o. 1640 (s. 2420). 72. Paulus. 73. Andreas. 74. Johannes. Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Pew ends (B) with apostles, c. 1640. 72. Paul. 73. Andrew. 74. John.
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fil, klædt i lang kjortel med smal krave, overdel
med krenelerede ærmer og lang kappe, draperet
over venstre skulder. Han holder en hellebard i
højre hånd og lægger venstre hånd mod brystet.
Topfiguren er et diademhoved. 5) (Fig. 76), Jakob
den Ældre, vist frontalt med venstre hånd løftet
i en velsignende gestus, klædt i lang kjortel og
kappe. Han holder en pilgrimsstav i venstre hånd.
Topfiguren er en englebuste. Til forskel fra de
andre gavle har portalens søjlepostamenter rosetter flankeret af små kors i stedet for bosser. 6)
(Fig. 77), Peter, vist frontalt med hovedet drejet
mod højre og venstre ben sat lidt frem, klædt i
lang kjortel med smal krave og knapper samt lang
kappe. Han holder en bog i højre hånd og en stor
nøgle i venstre. Topfiguren er et diademhoved.
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C) (Jf. fig. 25 og 85), o. 1870, i alt 35 styk, 114
cm høje, anbragt som indergavle mod væggene.
De er glatte med vandret, tagformet afdækning
og kvartcirkulært armlæn. Gavlene var oprindeligt opsat som endegavle mod midtergangen (jf.
fig. 24), men blev dels 1896, dels 1909 flyttet til
deres nuværende placering.
D) (Fig. 78-79), 1909, tegnet af Jens MøllerJensen, bekostet af skibsreder P. Bom.13 De i alt 17
gavle af egetræ, 142 cm høje, i skønvirkestil, har
tandsnit foroven samt topstykke med medaljoner
med kirkelige symboler, indsat i trepasformede
rammer af blomster og blade. Symbolerne omfatter bl.a. timeglas, anker (fig. 79), stjerne, kalk,
drueklase, Helligåndsdue og Kristusmonogram;
endvidere en gavl med årstallet for arbejdet,

Fig. 75-77. Stolestadegavle (B) med apostle, o. 1640 (s. 2420). 75. Mattæus. 76. Jakob den Ældre. 77. Peter. Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Pew ends (B) with apostles, c. 1640. 75. Matthew. 76. James the Elder. 77. Peter.
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»1909«, anbragt som den næstbageste i sydrækken.195
Stolestaderne har ryglæn bestående af to vandrette planker, dog har de to forreste stole lukket
ryg af panelværk. For- og bagpanelet ved udgangen til våbenhuset har en rektangulær fylding. På
sæderne ligger hynder af rød uld.
Staffering. Stolene står med partiel staffering i
mørk forgyldning, grønlaseret sølv og sort, udført
1909 af Jens Møller-Jensen og bekostet af skibsreder P. Bom.196 I anden halvdel af 1800-tallet var
de egetræsmalede.
Mester og paralleller. Stolestadegavlene er uden
tvivl skåret med forbillede i stoleværket på
Holckenhavn, udført 1634 og tilskrevet billedskærer Hans Dreyer (1572-1653).197 De to forreste gavle med Mattæus og Andreas(?) (gruppe

A) med det svejfede bueslag og apostelfigurerne,
der træder ind foran portalen klædt i dragter,
der falder i rigelige, bløde folder, svarer næsten
fuldstændig til gavlene på Holckenhavn og kunne muligvis tilskrives Hans Dreyer selv.198 På de
øvrige apostelgavle (gruppe B) er figurfremstillingen mere stiv og holder sig inden for de af
portalen afstukne rammer, mens klædedragten
har skarpere, nærmest v-lignende folder.199 Det
forekommer dog sandsynligt, at gavlene er udført
i Hans Dreyers værksted.200
Gavlene må formodes fra første færd at være
udført til Thurø Kirke.201 Muligvis kunne de to
forreste, høje gavle med Mattæus og Andreas(?),
der fremstår som en egen gruppe, være udtaget
af en anden sammenhæng og flyttet til Thurø;
snarere er de dog fra første færd udført til den

Fig. 78-79. Stolestadegavle (D), 1909, tegnet af Jens Møller-Jensen (s. 2421). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Pew ends (D), 1909, designed by Jens Møller-Jensen.
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nybyggede kirke, måske som en særlig fremhævelse af de forreste stole. Intet nærmere er dog
overleveret om dette.
Ændringer og istandsættelser. Tidligere var stolestaderne i hvert fald til dels forsynet med låger.202
1829/30 blev de repareret; bl.a. blev nordsidens
stole forsynet med ‘ræk’ (ryglæn).60 Det nævnes
samtidig, at alle stole burde males. I 1850’erne
var reliefgavlene opsat som ende- og indergavle
i de to forreste stolestader samt i †præste- eller
skriftestolen.203 1862 blev ryglænene sænket og
staderne forsynet med skamler.14 1870 ønskede
man nye stolestader,204 hvilket antagelig er imødekommet kort efter med genanvendelse af de
udskårne gavle, der blev anbragt som indergavle
mod væggene med de to høje gavle (gruppe A) i
de forreste stader (jf. fig. 24).
Ved restaureringen 1896 blev de 12 gavle fra
gruppe B anbragt som endegavle i de seks forreste
stolestader, mens de to høje gavle (gruppe A) blev
anbragt i præste- eller skriftestolen (jf. fig. 112).
Samtidig blev gavlenes egetræsmaling afrenset og
erstattet af en ny; arbejdet blev udført af dekorationsmalerne H. F. Svendsen og H. P. Rahbek.205
1905 etableredes den nuværende opstilling.34
†Stolestader, uvis datering, med endegavle med
dråbeformet topstykke. På pulpituret (jf. fig. 9d).
(†)Præste- eller skriftestol, antagelig o. 1640. I stolen, der stod i kirkens nordøsthjørne (jf. fig. 9c),
indgik, i hvert fald fra 1850’erne og måske fra første færd, fire af de stolegavle med apostelrelieffer,
som nu er anbragt i stolestaderne (gruppe B), dels
opsat som endegavle, dels som indergavle mod
nordvæggen, alle med reliefferne vendt mod kirken (jf. fig. 24).206 1896 blev de fire gavle flyttet til
stolestaderne og erstattet af de to højere endegavle
(gruppe A), som hidtil havde været anbragt der (jf.
fig. 112). Stolen blev nedtaget ved ombygningen
1905.
†Degnestol, antagelig o. 1640, omtalt 1811 og
1820.21 Stolen, af panelværk med indgang i den
nordvendte side, stod i kirkens sydøsthjørne,
umiddelbart vest for prædikestolen og lidt ind
under den (jf. fig. 9c og 112). Den var udsmykket med ‘lidt gammelt billedskærerarbejde’ (jf.
præsteværelse ndf.).207 Stolen blev nedtaget
1905.
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Løse stole, 1960,16 Børge Mogensen J39 (Folkestolen), af bejdset eg med sæde i lys flet. Stolene står i koret, bag alteret og ved prædikestolen.
1965 anskaffedes tilsvarende stole til pulpituret.16
En †skammel, lille og grønmalet, er omtalt
1723.43
Bænke. 1) O. 1870, af bejdset træ. Endegavlene
har tagformet afslutning og kvartcirkulære armlæn, svarende til stolestadernes indergavle. Ved
våbenhusets østvæg. 2-4) 1905, ved vestvæggen
under pulpituret.
Præsteværelse, indrettet 1905 bag alteret,34 afskærmet ved glatte fyldingspaneler, der er opsat
mellem alterbordets bagkant og østvæggen. I
sydsidens panel er indsat en dør (fig. 121), antagelig fra tiden o. 1600.208 Døren har arkadefelt med svejfede pilastre med fugleprofil samt
bueslag med beslagværk omkring en midtroset;
i sviklerne er treblad. I rummet står et lille, ege-

Fig. 80. Pengeblok, antagelig o. 1640 (s. 2424). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Poor box, presumably c. 1640.
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To pengebøsser, o. 1862,14 af messing, rektangulære med pengetragt foroven. Låget lukkes over
en øsken på den ene side. Opsat i stolestaderne på
hver side af døren til våbenhuset (jf. fig. 82).
†Pengetavle, omtalt 1723, en ‘fattigtavle’.43
†Klingpung (jf. fig. 81), 1797-98,210 med drejet
skaft af bøgetræ samt jernbøjle, hvortil en pose
havde været fæstnet. Skaftet var malet cinnoberrødt med mørkeblå spids og sort håndgreb.145
Klingpungen tilhørte oprindeligt †Klosterkirken
i Svendborg (s. 568), men blev i forbindelse med
kirkens afvikling overdraget til Thurø Kirke,181
hvor den 1970 opbevaredes på loftet.145 Den er
siden bortkommet.
Dørfløje. Udvendige. 1) (Jf. fig. 11), 1932, tegnet af murermester Erichsen.211 Kurvehanksbuet
dobbeltfløj af lakeret eg med reliefkors foroven på
ydersiden af østfløjen og dukatmønster under gre-

Fig. 81. †Klingpung o. 1797-98 (s. 2424) og salmenummertavle nr. 1, o. 1850 (s. 2428). Foto Mogens
Larsen 1970. – †Collection bag, c. 1797-98, and hymn
board no. 1, c. 1850.

træsådret skab med fyldingslåge og kuglefødder.
En †stol, skænket 1913 af sognepræst Valdemar
Lauritz Schram, stod antagelig her.14
†Skrin, omtalt 1723, betegnet som ‘gammelt’,
forsynet med lås og nøgle og anvendt til opbevaring af kirkens ornamenter, dvs. altersølv og
tekstiler.43
Pengeblok (fig. 80), antagelig o. 1640, 70,5 cm
høj, af bejdset træ. Oversiden, hvori pengerille, er
helt dækket af jernplader, og blokken er desuden
beslået med fire vandrette jernbånd, hvoraf de tre
er hængslede hen over lågen, der er anbragt i den
nordvendte side. Blokken låses med en samtidig
hængelås. Træet er egetræsådret, jernet sortmalet.
Blokken stod tidligere i den nordre stolerække
ved udgangen til våbenhuset (jf. fig. 24) og var
derpå henlagt på loftet.209 O. 1965 opstillet ved
våbenhusets vestvæg.

Fig. 82. Dør mellem skib og våbenhus set mod syd (s.
2425). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Door between
nave and porch looking south.
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Fig. 83-84. Dørgreb på indvendig dørfløj nr. 1, formentlig o. 1640 (s. 2425), og låsetøj på indvendig dørfløj nr. 2,
formentlig o. 1640 (s. 2425). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Door handle on inside door wing no. 1, probably c. 1640,
and lock on inside door wing no. 2, probably c. 1640.

bet.Ydersiden har to beslag af jern med oprullede
ender, og dørgrebet er prydet med en roset; begge
dele formentlig genanvendt fra udvendig †dørfløj
nr. 2. I hovedindgangen i våbenhusets sydmur. 2)
Nyere, til fyrrummet på kirkens nordside.
Indvendige. 1) (Jf. fig. 12 og 82), formentlig o.
1640, ombygget 1905;212 indsat mellem våbenhuset og kirken. I sin nuværende skikkelse fremstår fløjen som en kurvehanksbuet enkeltfløj,
218×147 cm, samlet af fire brede planker med to
tværgående revler på ydersiden mod våbenhuset;
alt egetræsmalet. Tre af plankerne udgør efter alt
at dømme kirkens oprindelige, udvendige dørfløj,
antagelig udført i forbindelse med opførelsen af
kirken 1640,213 mens den fjerde planke er tilføjet for at give fløjen større bredde, sandsynligvis
i forbindelse med dørenes udvidelse 1905 (jf. s.
2378). Indersiden er beslået med to svejfede beslag af sortmalet smedejern, antagelig fra o. 1640
ligesom låsen og dørgrebet (fig. 83), hvis øverste
del muligvis forestiller et marsvin (jf. †indvendig
dørfløj ndf.).214 Under den nuværende egetræsådring, formentlig fra 1905, bærer de tre ældre
planker yderligere en egetræsmaling og derunder
en blå bemaling, mens den yngre planke er uden
ældre staffering.

Dørfløjen tjente vistnok oprindeligt som indgangsdør fra kirkegården til våbenhuset,215 men
blev 1863 flyttet til sin nuværende plads og 1905
forøget i bredden. Spor i træværket tyder på, at
den er blevet vendt, således at den er hængslet i
den modsatte side af, hvad der oprindeligt var
tilfældet.
2) (Jf. fig. 12-13), antagelig o. 1940, kurvehanksbuet enkeltfløj med genanvendte beslag og låsetøj (fig. 84) af sortmalet jern, muligvis fra o. 1640
(jf. pulpitur ndf.). For opgangen til pulpituret.
3-4) (Jf. fig. 25), o. 1976,68 to kurvehanksbuede
enkeltfløje af eg, indsat i nordsiden mellem kirken og fyrrummet.
†Dørfløje. Udvendige. 1) (Jf. fig. 9a), 1862,209
kurvehanksbuet dobbeltfløj, hver fløj med tre
fyldinger. I våbenhusets sydgavl. 2) (Jf. fig. 15a),
o. 1905,34 kurvehanksbuet dobbeltfløj, hver fløj
med fire fyldinger. I våbenhusets sydgavl. 3) 1905,
enkeltfløj med fyldinger. For fyrrummet.34
Indvendig †dørfløj, formentlig o. 1640, angiveligt
forsynet med en lås hvorpå Ellen Marsvins initialer (jf. note 214) og indsat mellem våbenhuset og
kirken. Fløjen må være kasseret 1863, hvor den
erstattedes af den nuværende (indvendig dørfløj
nr. 1).
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Pulpitur (jf. fig. 85), formentlig 1640, men
stærkt ombygget; tidligst omtalt 1755.103 Pulpituret, der er opsat ved vestvæggen med opgang
ad en muret trappe i våbenhusets nordvesthjørne
(jf. s. 2369), har et fremskudt fag mod syd, hvori
sekundært er indrettet et skab. Det hviler på fire
kraftige piller med affasede hjørner og fremstår
med brystning fra 1909, tegnet af Jens MøllerJensen og bekostet ved en testamentarisk gave
fra skibsreder P. Bom.13 Brystningen, af eg, har
syv rektangulære fyldingsfag, indrammet af tandsnit og prydet med relieffer i skønvirkestil med
blomster- og bladkranse samt fasces (bundter af
sammenknyttede stave) omkring versalindskrifter, der tilsammen udgør et skriftsted: »En storm
reiste sig på søen/ og skibet blev fuldt af vand og
de var i fare/ da traadte de hen til Jesus og vakte
ham/ og sagde Mester! Mester vi forgaa/ men
Jesus stod op og truede vejret/ og vandets bølger
og de lagde sig/ og det blev blikstille. Luk. 8,2324«. Det vinkelstillede smalfelt i syd er uden dekoration. Pulpituret står i bejdset træ med mørke
profiler, ornamenter i mørk forgyldning og røde
indskrifter.
En ældre brystning af fyrretræ er bevaret bag
den nuværende.145 Denne har otte næsten kvadratiske, glatte fyldinger samt en skråtstillet fylding mod sydmuren; den har brun egetræsådring med blå kantstaf, antagelig fra 1896.216 Der
er konstateret tre ældre farvelag: Ældst var en
gråhvid bemaling, måske fra 1833,217 dernæst
fulgte en ren hvid farve, antagelig fra o. 1853, og
derpå en lys, gul egetræsådring, muligvis 1884.145
1806 manglede en del af pulpiturets rækværk, og
1811 var både loftet over og gulvet i det ødelagt.61 Det var tidligere indrettet med stolestader
(jf. fig. 9d).
Orgel (jf. fig. 85), 1965, med otte stemmer, to
manualer og pedal. Bygget af Marcussen & Søn,
Aabenraa, med facade og orgelhus efter tegning
af arkitekt Rolf Graae.30 Skænket af skibsreder
A. E. Sørensen i anledningen af 150-året for kirkens overgang til selveje.17 Disposition: Manual

Fig. 85. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Interior looking west.
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Fig. 86. Salmenummertavle nr. 1, o. 1850 (s. 2428).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Hymn board no. 1, c.
1850.

I: Rørfløjte 8', Principal 4', Gemshorn 2', Mixtur 3 kor. Manual II: Gedakt 8', Kobbelfløjte 4',
Principal 2'. Pedal: Subbas 16'. Manualomfang
C-f 3, pedalomfang C-d1. Koblinger: I+II, P+I,
P+II. Ombygget og udvidet 1988 til ti stemmer
af Marcussen & Søn. Disposition 1988: Manual I:
Rørfløjte 8', Principal 4', Principal 2',218 Mixtur 3
kor. Manual II: Gedakt 8', Kobbelfløjte 4', Gemshorn 2', Sesquialtera II. Pedal: Subbas 16', Gedakt
8'. Opstillet på pulpituret i kirkens vestende mod
nordvæggen med østvendt facade og spillebord i
orgelhusets søndre gavl.
†Orgler. 1) Et orgel omtales 1888, da det trængte til reparation; muligvis har der dog været tale
om et harmonium, se ndf. (nr. 1).219
2) 1917,34 bygget af Horsens Orgelbyggeri ved
M. Sørensen, med fire stemmer, et manual, oktavkobbel, svelle.220

2428

SUNDS HERRED

2-4) (Fig. 87), 1909,13 tegnet af Jens MøllerJensen, 108×75 cm, i skønvirkestil. Tavlerne, der
kantes af halvsøjler, har fodliste med tandsnit
hvorunder hængestykke med bladværksvolutter.
De afsluttes foroven af en profileret gesims samt et
gavlstykke med et kronet kors, flankeret af fligede
blade og frugter. Tavlerne står i bejdset træ med
detaljer i mørk forgyldning samt rød og grøn lasur;
nummerfelterne er hvide med cifre af messing til
ophæng.
Præsterækketavle (fig. 88), 1965, tegnet og skåret af Emil Hansen, Ryslinge, og skænket af en
anonym.224 Tavlen, af ædeltræ med indsat relief
af afrormosiatræ, 135×93 cm, er kantet af tovstav og har relief af en jolle forneden. Præsternes
navne siden 1860 står med fordybede versaler
og antikva. Tavlen hænger på våbenhusets vestvæg (jf. fig. 13).

Fig. 87. Salmenummertavle nr. 2, 1909 (s. 2428). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Hymn board no. 2, 1909.

†Harmoniums. 1) Et harmonium oplistes 1862
blandt kirkens inventar.14 2) Et harmonium blev
skænket forud for anskaffelsen af †orgel nr. 2.221
Salmenummertavler. 1) (Fig. 86, jf. også fig. 81),
1850,222 100×47 cm, af fyrretræ. Tavlen har tandsnitsprofiler foroven og forneden og afsluttes
øverst af et svejfet, brudt gavlstykke. Under gavlstykket er den ved lodret planforskydning delt i
to halvdele. Gavlstykket og de vandrette profiler
er egetræsmalet med enkelte spor af lys, grå farve, mens selve tavlen er sortmalet. På gavlen er
(sekundær) indskrift med lys skriveskrift: »N(ye)
No(mre)« og »G(am)l(e) No(mre)«. Tavlen har
oprindeligt været beregnet til håndskrevne salmenumre, men er ved påsatte, vandrette lister sekundært indrettet til skydebrikker, vistnok 1862;223
disse er hvide med sorte cifre. Oprindeligt var
tavlen sortmalet med hvid staffering på gavlen.145
Beslægtede tavler findes i Tved Kirke (s. 1876).
1970 opbevaredes tavlen på loftet sammen med
en tilsvarende †tavle. Nu i konfirmandhuset.

Fig. 88. Præsterækketavle, 1965, tegnet og skåret af
Emil Hansen, Ryslinge (s. 2428). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Board listing incumbents, 1965, designed
and carved by Emil Hansen, Ryslinge.
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Fig. 89. »Philip«. Kirkeskib nr. 1, 1901, skænket af befragtningsagent R. W. Rasmussen (s. 2429). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – “Philip”. Church ship no. 1, 1901, donated by chartering agent R.W. Rasmussen.

Kirkens tre lysekroner (jf. fig. 25 og 85) er nyere
barokkopier, ophængt i sorte jernstænger med forgyldte kugler. En af kronerne anskaffedes 1890,22
en i forbindelse med restaureringen 1905,34 og den
tredje 1940 fra kunstsmed Knud Eibye, Odense.17
1) (Jf. fig. 112), 1890, med otte s-svungne, fligede arme, der hver bærer to lys, samt otte småarme med refleksblomster, balusterstamme med
stor hængekugle med midterprofil og langstrakt,
profileret knop.Vestligt i kirken.
2) 2×6 s-svungne, fligede arme, balusterstamme
med vase- og skiveled, til dels med godronering,
afsluttet forneden af en stor hængekugle med
profileret knop hvori en ring. Østligt i kirken.
3) 2×8 s-svungne arme med delfinled og hueklædte mandsprofiler i de indre slyng samt godroneret balusterstamme, der forneden afsluttes
af en glat hængekugle med profilknop, foroven af
en flakt ørn. Midt i kirken.

†Lysekrone, 1700-tallet(?), omtalt 1891, en lille
krone af jern, der ‘i sin tid’ var skænket af ejeren
af Bjørnemose.225
Lampetter, 1988, otte styk, fra Louis Poulsen, af
messing. I koret.
†Lampetter. 1) Ved prædikestolen, nedtaget
1958.30 2) 1958, udført i kunstsmed Knud Eibyes
værksted, trearmet, opsat ved prædikestolen.30
Kirkeskibe. 1 (Fig. 89), 1901, »Philip«, skænket af
befragtningsagent R.W. Rasmussen til minde om
sønnen Philip. Tremastet fuldrigger.226 Skroget er
sort med bronzefarvet bund og hvid vandlinje, i
agterstavnen er navnet anført med hvide versaler.
Skibet er ophængt i en sortmalet jernstang med
forgyldte kugler vestligt i kirken.
2) (Fig. 90), 1960, »Ruth«, bygget af skibsbygmester Aage Walsted, Thurø, og skænket af skibsreder A. E. Sørensen. Firemastet skonnert, en model af rederiet A. E. Sørensens skonnert fra 1920
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Fig. 90. »Ruth«. Kirkeskib nr. 2, 1960, bygget af skibsbygmester Aage Walsted, Thurø,
og skænket af skibsreder A. E. Sørensen (s. 2429). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
“Ruth”. Church ship no. 2, 1960, built by shipwright Aage Walsted, Thurø, and donated by
shipowner A. E. Sørensen.

Fig. 91. »Prinsesse Marie Thurø«. *Kirkeskib, slutningen af 1800-tallet, muligvis
oprindelig i Thurø Kirke (s. 2431). I NM. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – “Prinsesse
Marie Thurø”. *Church ship, end of 1800s, possibly originally in Thurø Church.
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af samme navn, der forliste ved Irlands vestkyst i
1943.227 Skroget er sort med rød bund og hvid
vandlinje, agter er navnet anført med gyldne versaler på blå bund: »Ruth Thurø«. Ophængt i en
sortmalet jernstang med gyldne kugler østligt i
kirken.
†Kirkeskibe. 1) Omtalt o. 1855 med betegnelsen
‘ældgammelt’. Skibet, der hang som det midterste
mellem nr. 2 og 3, blev 1862 erstattet af nr. 4.37
2) 1790’erne, angiveligt skænket af en mand
i anledning af hans bryllup.228 Det var ophængt
som det østligste skib.
3) 1839, ifølge Engelstoft skænket i anledning
af et bryllup og ophængt på tværs af kirken med
stævnen mod indgangen.37 Der er antagelig tale
om kirkeskibet »Ellen Marie«, bygget og skænket
af skibsfører Hans Jørgen Rasmussen, Thurø,229
der nævnte år blev gift med pigen Ellen Marie.230
Skibet, en fregat, blev nedtaget o. 1900 og henlagt
på loftet, hvorfra det siden er kasseret.
4) 1862, »Frederik VII«, bygget af takkelmester
Flindt i Svendborg og anskaffet på opfordring af
skipper Laurits Jørgensen ved frivillige bidrag fra
øens skippere og søfolk. En fregat.231 Galionen
var smykket med Frederik VII’s kronede navnetræk samt et valgsprog: »Dieu et mon droit« (Gud
og min ret), alt forgyldt.232 1975 faldt skibet ned,
og det blev senere kasseret.233
*Kirkeskib (fig. 91), antagelig slutningen af 1800tallet, »Prinsesse Marie Thurø«. Tremastet bark.
Skroget er sort og bronzefarvet, navnet er anført
agter med forgyldte versaler under en tilsvarende
bladranke. Skibet opbevares i Nationalmuseet
sammen med en krog og jernstænger til ophængning; der er ingen oplysninger om dets proveniens eller tidspunktet for indkomsten (inv.nr.
9394). Det er henført til Thurø pga. indskriften.
Fane (jf. fig. 25), o. 1908, med »Thurø Sømandsforening 1958, stiftet 1858« med gyldne versaler
og antikva. Skaftet, af sortmalet træ, afsluttes foroven af en metalindfatning med et anker. Hensat
i kirken 1959.234
To †ligbårer er omtalt 1723.43 1808 hang den
ene i loftet i våbenhuset.21
†Ligklæde, omtalt 1723, syet af sort, nopret engelsk bay (groft, løstvævet flonel) og med et kors
af hvidt atlask (glinsende stof).43
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Fig. 92. Klokke, 1871, støbt af Gamst og Lunds efterfølgere, dvs. P. J. Winstrup og Victor Gamél, København (s. 2431). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Bell,
1871, cast by Gamst og Lunds efterfølgere, i.e. P. J.Winstrup
og Victor Gamél, Copenhagen.

Klokke (fig. 92), 1871, støbt af Gamst og Lunds
efterfølgere, dvs. P. J. Winstrup og Victor Gamél,
København. 65 cm i tværmål, indskrifterne er
med versaler. Om halsen er en bort af palmetter,
og derunder støberindskrift mellem rammelinjer:
»Omstøbt af Gamst & Lunds efterfølgere i Kjøbenhavn 1871«. På den ene side af legemet står:
»Ellen Marsviin 1639 ære være Gud i det høie« til
minde om klokkens oprindelige giver, på den anden: »Casper Larsen 1871«.235 Omhængt 194030 i
moderne slyngebom.
†Klokke, 1639, skænket af Ellen Marsvin,236
med indskrift: »Ære Være Gud i det Høye L.I.S.
Anno 1639. Ellen Marsvin«.103 Klokken blev omstøbt 1871.7
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Fig. 93. Gravsten nr. 1, o. 1650-1700, over ukendt (s. 2433). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Tombstone no. 1, c. 1650-1700, of unknown deceased.

THURØ KIRKE

GRAVMINDER
To gravsten fra o. 1650-1700 er opsat i våbenhuset.
Kirkegården rummer flere monumenter over danske
forfattere.

Gravsten. 1) (Fig. 93), o. 1650-1700, over ukendt.
Liggesten af grå kalksten, 205×116 cm; to
store revner tværs over stenen er sammenlimet.
Indskrift med reliefversaler. Som randskrift ses
et skriftsted (Åb. 2,10). Randskriften afbrydes
af hjørnemedaljoner med evangelister ledsaget
af skriftbånd, hvorpå deres navne er anført med
fordybede versaler. Foroven tv.: »S. Mathevs«, th.:
»S. Marchvs«, forneden tv.: »S. Iohannes«, th.: »S.
Lvkas«; de nedre medaljoner og skriftbånd vender på hovedet. Foroven er et tværovalt skriftfelt
i bladkrans med et næsten udvisket skriftsted (Es.
26,19) og derunder et rundbuet felt, ligeledes indrammet af en bladkrans og flankeret af dydefigurer: tv. Troen med et kors i højre hånd og en kalk
i venstre, th. Håbet med et anker i venstre hånd
og en due i højre. Bag figurerne vokser slyngede
stilke med tulipanlignende blomster, der gentages nederst på stenen under et stort, hjerteformet
skriftfelt i bladkrans med helt udvisket indskrift,
hvoraf kun enkelte bogstaver anes.237
Stenen lå tidligere i midtergangen.238 I anden
halvdel af 1800-tallet blev den flyttet til våbenhuset.22 1986 blev stenen restaureret og opsat
mod våbenhusets vestvæg på en muret, hvidkalket sokkel og fastholdt med bronzeankre.30
2) (Fig. 94), o. 1700, over Morten Clemendsen (Clemmensen), født i Viborg i Nørrejylland,
degn på Thurø i år, †1 , år gammel, og hustru Anne Iørgensdaater (Jørgensdatter), †5. marts
1700, år gammel (jf. †indskrift s. 2385).
Liggesten af grå kalksten, 213×150 cm, med
indskrift med reliefversaler. Randskriften (Åb.
14,13) afbrydes af basunblæsende englehoveder i
hjørnerne (de nederste vender på hovedet). Andre skriftsteder findes i et tværovalt skriftfelt indrammet af en bladkrans og støttet af englefigurer
(Fil. 1,21 og 1,23 samt Åb. 2,10). Derunder er et
stort, retkantet skriftfelt med personalia.
Stenen lå tidligere i midtergangen.238 I anden
halvdel af 1800-tallet blev den flyttet til våbenhuset,22 hvor den 1986 er opsat mod østvæggen
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på en muret, hvidkalket sokkel og fastholdt med
bronzeankre.30
Kirkens degne og deres familier blev begravet i
†jordfæstebegravelser under kirkens gulv. Blandt de
begravede er: 1-2) Antagelig degn Morten Clemmensen og hustru Anne Jørgensdatter (jf. gravsten nr. 2). 3) Degn og skoleholder Henrik Jensen
Wrangel, 74 år og tre måneder gammel, begravet
25. februar 1752, efter at have været i embedet i
48 år.79 4) Sophia, datter af degn Laurits Marcussen, seks uger gammel, begravet 15. okt. 1752.79
5) Christiane Elisabet Møller, Laurits Marcussens
hustru, 42 år gammel, begravet 27. april 1759.79 6)
Degn og skoleholder Laurits Marcussen, 62 år og
to måneder gammel, begravet 2. november 1768
foran alteret under en stor sten (†gravsten?), efter
at have haft embedet i 16 år.79

Fig. 94. Gravsten nr. 2, o. 1700, over degn Morten
Clemmensen og hustru Anne Jørgensdatter (†1700) (s.
2433). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –Tombstone no. 2,
c. 1700, of parish clerk Morten Clemmensen and his wife
Anne Jørgensdatter (†1700).
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Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 95), o. 1858, over
Anne Larsdatter, Hans M. Rasmussens hustru,
døbt 10. okt. 1779, †11. juli 1858.
Kors af sortmalet støbejern, 95×65 cm, med
versalindskrift. Korset har profileret kant og trepasender. Foroven på korsstammen er et relief af
en svævende kvinde med en palmegren i den ene
hånd og et kors i den anden, forneden en palmette og på bagsiden i korsskæringen et håndtryk.239
Ved kapellets østmur.
2) (Fig. 96), o. 1859, over Ane Larsen, gårdmand
R. J. Hansens hustru, *6. maj 1815, †5. nov. 1859.
Kors af sortmalet støbejern, 89×65 cm, svarende til nr. 1. Sydøst for kirken.
3) (Jf. fig. 97), o. 1861, over Niels Andersen,
skipper, *30. nov. 1800, †10. juni 1861. Efter personalia et vers:

Fig. 96. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1859, over Ane
Larsen (†1859) (s. 2434). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Churchyard monument no. 2, c. 1859, to Ane Larsen
(†1859).
»Naar Hjertet søger længselsfuld herhen
Hvor Støvet hjemmes af en elsket Ven
Da mindes vi med Veemod svundne Tid
Du var mod os saa kjærlig god og blid
Velsignet være Dit Minde«.

Fig. 95. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1858, over Anne
Larsdatter (†1858) (s. 2434). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Churchyard monument no. 1, c. 1858, to Anne
Larsdatter (†1858).

Liggesten af rød sandsten, 68×45 cm. Indskrift
med fordybet skriveskrift på spidsovalt skriftfelt,
der udfylder næsten hele fladen, omgivet af grene
med blomster og blade i relief. Stenen står lænet
op af korets sydmur.
4) (Fig. 98), o. 1864, over Margaret Sørensen,
f. Miller, *3. jan. 1823 på Sankt Croix, †8. juni
1864 på Thurø (g.m. sognepræst L. S. Sørensen).240 »Reist af Øens Beboere«.
Stele af rødgrå granit på tilsvarende, profileret sokkel, 160×64 cm. Indskrift med fordybet
antikva og versaler, udfyldt med sort. Ved korets
nordøsthjørne.
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5) (Fig. 99), o. 1866, over Erik baron Bille Brahe
til Bjørnemose, *5. jan. 1827, †1. april 1866. Efter
personalia et skriftsted (Matt. 5,7).
Grotte af grå kunststen med tavle og kors af
hvidt marmor, 140×60 cm. Indskrift med fordybede versaler, udfyldt med sort. Grottens forside
er dekoreret med vedbend omkring en indfældet,
fladbuet tavle; den krones af et profileret, latinsk
kors.Vest for kirken.
6) (Fig. 100), o. 1874, over Vilhelm Axel Bay,
sognepræst, *10. aug. 1835, †20. okt. 1874. Efter
indskriften et skriftsted (2 Kor. 12,9).
Stele af hvidt marmor, 105×42 cm, med indskrift med fordybede versaler, udfyldt med sort.
Foroven er relief af en sommerfugl under en tre-

dobbelt arkade med spidsbue flankeret af rundbuer.Ved korets sydøsthjørne.
7) (Fig. 101), o. 1878, over Anne Maria Fisker,
f. Hansen, *19. aug. 1810, †27. jan. 1878, i 45
år g.m. skibsfører J. H. Fisker, *5. jan. 1807, †21.
febr. 1880. Efter personalia et vers:
»Fri for trængsler sorg og smerte
som laa ofte tungt på hjerte
hviler vi nu trygt og rolig
her i gravens stille bolig
i vor frelsers Jesu favn
her vi fandt den trygge havn«.

Grotte af grå kunststen med tavle og kors af
hvidt marmor og medaljon af biskuit, 159×76

Fig. 97. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1861, over skipper Niels Andersen (†1861) (s. 2434), og nr. 8, o. 1896, over
Karen Valborg Andersen (†1896) (s. 2436). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard monument no. 3, c. 1861, to
skipper Niels Andersen (†1861), and no. 8, c. 1896, to Karen Valborg Andersen (†1896).
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cm. Indskrift med fordybede versaler, delvist
udfyldt med sort. Grottens forside og den tilhørende sokkel er smykket med egeløv. I forsiden
er indfældet en fladbuet tavle, og derover en medaljon med motiv af Dødens Genius efter Thorvaldsen. Monumentet krones af et nedfældet kløverbladskors. Nordvest for kirken.
8) (Jf. fig. 97), o. 1896, over Karen Valborg Andersen, *6. juli 1809, †27. febr. 1896. »I verden har
du havt trængsel men hos mig skal du have fred«.
Liggesten af rød sandsten, 69×44 cm; indskrift
med fordybede versaler hvorover et fordybet
kors. Svarende til nr. 3 (lagt over afdødes ægte-

Fig. 99. Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1866, over Erik
baron Bille Brahe til Bjørnemose (†1866) (s. 2435). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard monument no. 5, c.
1866, to Erik, Baron Bille Brahe of Bjørnemose (†1866).

Fig. 98. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1864, over Margaret Sørensen (†1864) (s. 2434). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard monument no. 4, c. 1864, to
Margaret Sørensen (†1864).

mand) og anbragt stående ved siden af denne op
ad korets sydmur.
9) (Fig. 102), o. 1946, over maleren Niels Hansen, *22. juni 1880, †17. febr. 1946, og hustru
Anna Hansen, *22. maj 1884, †4. dec. 1972.
Tavle af grå granit, 50×74 cm. Niels Hansens
navn er udført som hans autograf, hustruens navn
står med fordybede versaler; alt udfyldt med sort.
På kirkegårdens nordvestlige del, neden for kirken.
10) (Fig. 103), o. 1950, over L(ars) M(arius) Sørensen, hovmester (»chief steward«) på SS »Skjold«,
†17. jan. 1945 i britisk tjeneste, 41 år gammel.
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Stele af lys kunststen, 89×37,5 cm, med fordybet versalindskrift. Stelen, en britisk headstone,
rejst af Commonwealth War Graves Commission, har foroven relief af den britiske handelsflådes symbol med bogstaverne »MN« (Merchant
Navy).241 Under indskriften er et fordybet kors.
På kirkegårdens nordlige del, neden for kirken.
11) (Fig. 104), o. 1946, over forfatteren Valdemar Rørdam, *23. sept. 1879, †13. juli 1946.
Indskriften indledes af en firelinjet sentens: »Stort
brus af vinger/ var der om min vandring/ blæst,
bølge, fugl/ de usynliges musik«, og efter personalia følger et vers:

Fig. 101. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1878, over
Anne Maria Fisker (†1878) og skibsfører J. H. Fisker
(†1880) (s. 2435). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Churchyard monument no. 7, c. 1878, to Anne Maria Fisker
(†1878) and ship’s captain J. H. Fisker (†1880).

»Skabt til at mindes hvad de andre glemmer.
skabt til at samle hvad han selv har tabt.
stumme sinds talsmand ensom altfornemmer.
blind seer – dertil var han dømt og skabt«.

Fig. 100. Kirkegårdsmonument nr. 6, o. 1874, over
sognepræst Vilhelm Axel Bay (†1874) (s. 2435). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard monument no. 6,
c. 1874, to Pastor Vilhelm Axel Bay (†1874).

Liggesten af rødlig sandsten, 86×65 cm, med
indskrift med fordybede, rødbrune versaler. På
kirkegårdens nordlige del.
12) (Fig. 105), o. 1950, over forfatteren Karin
Michaëlis, *20. marts 1872, †11. jan. 1950. »Hun
kom hjem«.
Fladbuet tavle af hvidt marmor, 35×50 cm,
med indskrift med fordybet, sort antikva. På kirkegårdens nordvestlige del ved vandet.
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†KAPEL PÅ THURØ

Fig. 102. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1946, over
maler Niels Hansen (†1946) og hustru Anna Hansen
(†1972) (s. 2436). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Churchyard monument no. 9, c. 1946, to painter Niels
Hansen (†1946) and his wife Anna Hansen (†1972).

13) (Fig. 106), o. 1974, over forfatteren Tom
Kristensen, *1893, †1974. Nederst på stenen
er anført et citat fra Tom Kristensens digt Græs
(1927): »Bøjer jeg mig saa dybt som jeg kan vokser min verden sig stor«.242
Natursten af rødgrå granit, 90×150 cm, med
indskrift med påsatte versaler af bronze. På
græsskrænten neden for kirken mod Skårupøre
Sund.
Fællesmonument (jf. fig. 1), 1952, »Til minde
om dem der blev derude«, i alt 54 navngivne
sømænd, døde i årene 1900-1949, rejst af Thurø
Sømandsforening.243
Monumentet er muret af gule teglsten med
vandret afdækning og indfældet tavle af grå granit, 193×227 cm; i venstre side er en reparation
i lyse, røde teglsten. Forsidens indfældede tavle
har indskrift med fordybede versaler, udfyldt med
sort, omfattende afdødes navne og til dels dødsår
samt, nederst, tredje vers af salmen Stat op, min
sjæl, i morgengry.244 På kirkegården sydøst for kirken.
Fig. 103. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1945, over
hovmester Lars Marius Sørensen (†1945) (s. 2436).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard monument
no. 10, c. 1945, to steward Lars Marius Sørensen (†1945).

Kapellet er tidligst omtalt 1639, da Ellen Marsvin
berettede, at hun havde ladet et gammelt kapel,
som længe havde ‘stået øde’, reparere. Samtidig
søgte hun om tilladelse til at holde gudstjeneste
i kapellet fem eller seks gange om året, fordi beboerne havde svært ved at komme til deres rette
sognekirke (formentlig Svendborg Skt. Nikolaj
eller muligvis Bregninge, jf. s. 2363) om vinteren
pga. is og uvejr. 1640 omtales kapellet som ‘forfaldent og øde’.245
Kapellet skulle angiveligt have ligget ved øens
nordvestlige hjørne.246 Om dets †bygning og nedrivning vides intet.247
Om †inventaret er intet sikkert overleveret.
Ifølge traditionen skulle Ellen Marsvin have ladet alteret overføre til kapellet på Ellensborg
(Holckenhavn) (Vindinge Hrd.), der blev indviet
1637.248 Traditionen kan ikke bekræftes.249
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder og litteratur anvendt i beskrivelsen af
Thurø Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser anvendt i Svendborg Amt i
almindelighed, jf. også s. 59 ff. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 1933- , er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen på det pågældende amt; referencer
inden for Svendborg Amt har dog kun sideangivelse.

Fig. 104. Kirkegårdsmonument nr. 11, o. 1946, over
forfatter Valdemar Rørdam (†1946) (s. 2437). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard monument no. 11,
c. 1946, to author Valdemar Rørdam (†1946).

Arkivalier. Rigsarkivet, Odense (RAO). Fyns bispearkiv: Indberetninger om kirker og kirkegårde 1812-43
(Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde). – Synsforretninger over kirker og præstegårde 1872-98 (Bispeark. Syn over kirker og præstegårde). – Sunds Herreds
breve 1541-1805, 1805-1968 (Bispeark. Sunds Hrds.
breve). – Sunds og Sallinge herreder 1853-67 (Bispeark. Sunds og Sallinge hrdr.). Sunds Herreds provstiarkiv: – Justitsprotokol m.m. 1690-1824 (heri kirkesyn
1760-1824) (Provstiark. Justitsprot. m.m.). – Breve fra
biskop, amtmand, stiftsøvrighed og forskellige 17271812 (Provstiark. Breve fra biskop m.fl.). – Forskelligt 1851-75. – Sager vedr. de enkelte kirker 1935-80
(Provstiark. Sager). – Synsprotokol for kirker 1935-81
(Provstiark. Synsprot.). Svendborg Amtsprovsti: Synsprotokol for Sunds og Sallinge herreder 1824-39 (Svendborg
Amtsprovsti. Synsprot.). Thurø Sogn: Kaldsbog 18601975 (Sogneark. Kaldsbog). – Diverse embedssager
1863-1946. Thurø menighedsråd: Forhandlingsprotokol 1904-76 (Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.). –
Menighedsrådssager 1905-39 (Menighedsrådsark. Sager).

Fig. 105-106. 105. Kirkegårdsmonument nr. 12, o. 1950, over forfatter Karin Michaëlis (†1950) (s. 2437). 106.
Kirkegårdsmonument nr. 13, o. 1974, over forfatter Tom Kristensen (†1974) (s. 2438). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – 105. Churchyard monument no. 12, c. 1950, to author Karin Michaëlis (†1950). 106. Churchyard monument no.
13, c.1974, to author Tom Kristensen (†1974).

2440

SUNDS HERRED

Fig. 107. Skibets nordside (s. 2368). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – The north side of the nave.

Bjørnemose Gods: Indførselsforretning på Thurø 172223. Fyn i almindelighed. Topografica: 6. Udskrift af de af
stiftets præster i henhold til stiftsøvrighedens befaling
af 22. okt. 1706 indgivne beretninger om kirkerne og
disses antikviteter (Fyn i alm. 6. Udskrift af indgivne
beretninger).
Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Kirkens arkiv.
Synsprot.).
Det Kongelige Bibliotek (KB). Gamle kongelige Samling.
2351. 4º. Udskrift af Præsteskabets i Fyens Stift Antegnelser om Kirkerne i Fyen og underliggende der i Stiftet,
for det meeste samlede og indgivne til Stiftets Øvrighed
1706-1707, med nogle faae Tegninger af Gravsteder og
Vaabener (GKS. 2351. 4º. Antegnelser om Kirkerne i Fyen).
– Kallske samling. 377. 4º. Kopi af beskrivelse over kir-

kerne og herregårdene i Fyn og i Langeland, af sognepræsterne til Thuras brug forfattet 1755 (Kallske saml.
377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755).
Nationalmuseet (NM). Håndskriftsamlingen: C. T.
Engelstoft, Kirkene i Fyns Stift (med register af Olaf
Olsen) (NM. Engelstoft). Notebøger mv.: N. L. Høyen
VII, 63 (1830). Privatarkiver: J. Magnus-Petersens arkiv
(kasse 104). Indberetninger. Joachim Begtrup 1809
(*altertavle, dåbsfad). – V. Koch 1890 (inventar). – N. J.
Termansen 1963 (*altertavle). – Verner Thomsen 1966
(*altertavle). – Mogens Larsen 1970 (inventar). – Bent
Jacobsen 1990 (inventar) og 1994a-b (korbuekrucifiks). – Hans Frederiksen 1996 (kalkmalerier). – Søren
Weitemeyer 2005 (alterkalk). – Bent Jacobsen 2016
(altertavle).
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Rønnow Arkitekter A/S. Det Kgl. Bygningsinspektorats
arkiv: Thurø Kirke (Rønnow Arkitekter. Det kgl. bygningsinsp.ark. Thurø K.).
Tegninger og opmålinger. Rigsarkivet, Odense
(RAO). Kristoffer Varming 1905 (planer, opstalter,
længde- og tværsnit af kirken og forslag til ombygning).
Danmarks Kunstbibliotek. Frits Ditlev Jørgensen 1939
(plan, opstalter, længdesnit af kirken, samt detaljer af
varmeanlæg).
Nationalmuseet (NM). N. J. Termansen 1963 (detaljer
af altertavle, kalker).
Litteratur. C. T. Engelstoft, »Historisk-statistisk
Beskrivelse af Øen Thurø«, Historisk Tidsskrift III, 1,
1858-59, 331-428 (Engelstoft 1859). – T. M. Michelsen,
Historiske og statistiske Oplysninger om Øen Thurø samlet
efter trykte og utrykte Kilder i Anledning af Hundredaarsfesten for Øens Overgang til Selveje, Svendborg 1910
(Michelsen 1910). – Bernhard Hansen, Thurø før og nu,
Svendborg 1960 (Hansen 1960). – Bernhard Hansen,
Thurø anno 1970. Supplementskrift til Thurø før og nu,
Svendborg 1970 (Hansen 1970).
Historisk indledning ved Rikke Ilsted Kristiansen,
kirkens omgivelser og bygning ved Pia Katrine Lindholt, glas- og kalkmalerier, inventar og gravminder ved
Rikke Ilsted Kristiansen, heraf dog orgler ved Kristian
Lumholdt. Arkivalielæsning ved Bjørn Westerbeek
Dahl, Kathrine Faust Larsen og Andreas Broby ÅbergJensen m.fl. Oversættelse til engelsk ved James Manley
(engelsk). Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen
afsluttet oktober 2019.
1

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41, Anne
Riising og Mogens Seidelin (udg.), Odense 1991, 185.
2
Navnet optræder tidligst 1723; RAO. Bjørnemose
Gods. Indførselsforretning på Thurø 1722-23, jf. også
Engelstoft 1859 359, der nævner, at navnet var så godt
som glemt på øen i 1859.
3
Diplomatarium Danicum nr. 14210000011, online
siden: 2018, besøgt: 2019-08-09+02:00, URL: http://
diplomatarium.dk/dokument/14210000011.
4
For Thurøs ejerhistorie, se J. P. Trap, Danmark, 5. udg.,
Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft (red.),
Kbh. 1957, V,2, 700 f. Bag købet af øen 1810 stod 28
gårde og 40 huse; Kirkens arkiv. Synsprot.; jf. også
RAO. Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
5
Engelstoft 1859 352 f., der antager, at øen med sit
†kapel (s. 2438) også i middelalderen blev betjent fra
Svendborg.
6
Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold
1551-1660, Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1885-2005 (22.
okt. 1624).
7
RAO. Bispeark. Sunds Hrds. Breve.
8
Kancelliets Brevbøger (note 6) (12. marts 1640); jf. også
Engelstoft 1859 358. 2. jan. 1640 mødtes præsten i
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Fig. 108. Profil af korbuens kragsten (s. 2378).
1:10. Målt af Pia K. Lindholt 2017, tegnet af Thomas Bertelsen 2018. – Profile of chancel arch corbels.

Bregninge med biskop Hans Mikkelsen for at tale om
et kapel på Thurø; 8. januar talte biskoppen med Ellen
Marsvin om samme emne; Hans Mikkelsens dagbøger
(note 1), 179-80
9
Hansen 1960 50.
10
Kancelliets Brevbøger (note 6) (12. marts 1640); jf.
også Ellen Marsvins fundats 12. april 1645 i Hans de
Hofman, Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve VI, Kbh. 1760, 52 f., hvor præsten blev
tillagt flere indtægter mod til gengæld at holde lige så
mange gudstjenester om vinteren som om sommeren.
11
Evald Tang Kristensen, Danske Sagn III, Silkeborg
1895, 83 (nr. 439).
12
Engelstoft 1859 356.
13
RAO. Sogneark. Kaldsbog.
14
Kirkens Arkiv. Synsprot.
15
Det nævnes 1929, at udvidelsen endnu ikke var
tilendebragt; RAO. Menighedsrådsark. Sager; Kirkens
Arkiv. Synsprot.
16
RAO. Provstiark. Synsprot.
17
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
18
RAO. Provstiark. Sager.
19
Engelstoft 1859 356; J. P. Trap, Kongeriget Danmark, 4.
udg., Gunnar Knudsen (udg.), Kbh. 1923, IV, 700.
20
Trådhegnet omtales første gang 1935 som et ‘dyrehegn’; det blev fornyet 1954 og 1987. Placeringen af
trådhegnet omkring udvidelsen mod nord var omdiskuteret, da ikke hele området var inddraget til kirkegård endnu. RAO. Provstiark. Sager; Menighedsrådsark.
Forhandlingsprot.; Kirkens Arkiv. Synsprot.
21
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.
22
RAO. Bispeark. Syn over kirker og præstegårde; Kirkens Arkiv. Synsprot.
23
Porten ses på et postkort fra 1986 i Thurø Lokalarkiv (2008/41). 1988 nævnes, at hovedporten skulle
flyttes mod øst, men det er uvist, om det blev gjort.
Kirkens Arkiv. Synsprot.
24
RAO. Bispeark. Sunds og Sallinge hrdr.; Kirkens
Arkiv. Synsprot.
25
Samme port ses sandsynligvis på et ældre postkort
i Thurø lokalhistoriske Arkiv (B9773), hvor den dog
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Fig. 109. Langhusets mur set fra våbenhusets loft (s. 2368). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Nave wall seen from porch
loft.

har granitstolper. RAO. Sogneark. Kaldsbog; Kirkens
Arkiv. Synsprot.
26
1952 nævnes også en låge mod nord. Det kan være
samme låge, som nævnes 1969; den havde trådnet. Kirkens Arkiv. Synsprot.
27
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.; Kirkens
Arkiv. Synsprot.
28
RAO. Bispeark. Syn over kirker og præstegårde; Sogneark. Diverse embedssager 1863-1946.
29
Ifølge BBR-registret opført 1989, men godkendt
1984; Korrespondance i NM.
30
Korrespondance i NM.
31
RAO. Menighedsrådsark. Sager; Kirkens Arkiv. Synsprot.
32
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot; Kirkens
Arkiv. Synsprot.; Rønnow Arkitekter. Det kgl. bygningsinsp.ark. Thurø K.
33
RAO. Bispeark. Indb. om kirker og kirkegårde.
34
RAO. Menighedsrådsark. Sager.
35
Forskellen på målene er pga. et terrænfald mod
nord. Muligvis kan kampestenene være genbrugt fra
det nedrevne †kapel; Hansen 1960 41.
36
Fra våbenhusets loft ses en række kampesten nederst
i langhusets synlige sydmur (fig. 109). Murværket
omkring døren mellem våbenhuset og langhuset er
formentlig helt sat i kampesten, som våbenhusets mure.

37

NM. Engelstoft.
Trappeløbets vægge er muret af teglsten. Både trin,
vægge og overdækning er meget kraftigt kalket, så kun
teglstenenes højde på 7 cm kan bestemmes.
39
Overdøren ind til pulpituret har samme form som
bygningens øvrige åbninger, som alle er ombygget i
nyere tid. Der er derfor muligt, at den også er blevet
det.
40
Engelstoft nævner 1855, at der i gavltrekanten mod
øst var en blænding med en korsformet glug, og derover en stor åbning til en lem. NM. Engelstoft.
41
Gavltrekanten kan have været muret i blokskifte
som langhusets østgavl, men da der kun er bevaret en
enkelt løber i det øverste skifte, er det usikkert.
42
Engelstoft 1859 376.
43
RAO. Bjørnemose Gods. Indførselsforretning på
Thurø 1722-23.
44
I Engelstoft 1859 359 og Trap 5. udg. (note 4), 700,
nævnes, at tagrytteren blev opsat 1742, men i indberetningen 1755, som Engelstoft henviser til (KB. Kallske
saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755), står der
‘for et par år siden’; RAO. Bispeark. Sunds Hrds. breve.
45
Både 1853 og 1868 manglede spiret spåner. RAO.
Sunds Herreds Provsti. Forskelligt 1851-75; Kirkens
Arkiv. Synsprot.
46
Den ældste †tagrytter kunne enten være oprindelig
38
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Fig. 110.Våbenhusets gavltrekant set fra loftet (s. 2382). Nederst i venstre hjørne ses en
rest af den oprindelige †gavltrekant (s. 2372). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Pediment
of porch seen from the loft. In the bottom left-hand corner, remains of the original †pediment.

eller opsat 1697 (jf. s. 2372). RAO. Bjørnemose Gods.
Indførselsforretning på Thurø 1722-23; Engelstoft 1859
359.
47
NM. Engelstoft; Engelstoft 1859 386.
48
Engelstoft 1859 387.
49
Loftet trængte stadig til reparation 1829; RAO.
Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
50
1827 nævnes også, at kirken trængte til nye vinduer;
RAO. Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
51
Han foreslår, at de kan være indsat 1785, men kilderne tyder mere på 1830. NM. Engelstoft.
52
Inden opførelsen af tagrytteren blev det overvejet at
bygge et muret tårn oven på våbenhuset; RAO. Bispeark. Sunds Hrds. breve.
53
Engelstoft nævner 1855, at gavlene ikke har udsmykning, hvorfor denne gavl er yngre. NM. Engelstoft.
54
Ombygningen af kirken er beskrevet i K. Varming,
»Beskrivelse af Arbejdet ved Tilbygning af et Kor m.m.
til Thurø Kirke«, o. 1905, i RAO. Menighedsrådsark.
Sager.
55
Hvælvet minder om et nethvælv, dog uden ribber,
som fra middelalderen kun kendes i den tidligere kapitelsal ved karmeliterklostret i Helsingør (DK Frborg
515). I Lønstrup Kirke (Hjørring Amt), opført 192628, er et nethvælv udført med ribber.

56

Ifølge arkitektens tegninger (fig. 15) var der en høj
‘dør’ med et indfyringshul til kakkelovnen i skibet forneden.
57
Kirkens Arkiv. Synsprot.; Rønnow Arkitekter. Det
kgl. bygningsinsp.ark. Thurø K.
58
RAO. Bispeark. Syn over kirker og præstegårde.
59
Granitkvadrene lå allerede i gulvet ved istandsættelsen 1996-97, men hvornår de er nedlagt vides ikke.
Rønnow Arkitekter. Det kgl. bygningsinsp.ark. Thurø K.
60
RAO. Svendborg Amtsprovsti. Synsprot.
61
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; Breve fra biskop
m.fl.
62
Dette kan ikke besigtiges pga. isolering på loftet.
63
Spærene over koret var angrebet af orm 1996. Kirkens arkiv. Synsprot.
64
Det er ikke muligt at besigtige spirets konstruktion.
65
Rønnow Arkitekter. Det kgl. bygningsinsp.ark. Thurø
K.
66
Vinduerne ses også på et fotografi o. 1900 (fig. 21).
67
1909 skænkede skibsreder P. Bom kirken penge til
en ny ovn. Muligvis blev den gamle ovn genopsat efter
restaureringen, og en ny ovn først placeret der efter
donationen. RAO. Sogneark. Kaldsbog.
68
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot; Korrespondance i NM.
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Fig. 111. Kalkmalerier i korbuen, 1909, udført af Jens
Møller-Jensen (s. 2384). Foto Arnold Mikkelsen 2019.
– Wall paintings in the chancel arch, 1909, by Jens MøllerJensen.

69

Kirkens Arkiv. Synsprot. På loftet står resten af skorstenen fra 1905 endnu i det nordøstre hjørne.
70
Trefoldighedskirken på Thurø. Usigneret og udateret
folder i kirken.
71
Korrespondance i NM.; Fyns Amts Avis 27. nov.
1992.
72
RAO. Sogneark. Kaldsbog. H. F. Svendsen havde
1894-95 udført kalkmalede dekorationer og malet
inventaret i Svendborg Skt. Nikolaj Kirke (s. 166 og
170).
73
RAO. Sogneark. Kaldsbog. Jens Møller-Jensen havde
deltaget i udsmykningen af Københavns Rådhus med
kalkmalerier 1898-1905. Jens Møller Jensen, »Min Vej
og mit Maal i det danske Kunsthaandværks Tjeneste«,
Skønvirke. Meddelelser fra Selskabet for dekorativ Kunst,
1916, 54.
74
En af englene har foran sig et nodeblad med de sidste
syv noder af en melodi til salmen Jeg vil mig Herren love,
komponeret af sognepræst Valdemar Lauritz Schram
og anvendt i Thurø Kirke. RAO. Sogneark. Kaldsbog.
75
NM. Indb. ved Hans Frederiksen 1996.
76
Engelstoft 1859 376 f. Indskriften var ‘kommet til
syne’ 1852, og Engelstoft gengav den efter en afskrift,
der var lavet på det tidspunkt; jf. også Hansen 1960

46. Degnens navn var Morten Clemmensen Viborg, jf.
gravsten nr. 2 og Engelstoft 1859 398.
77
Der kan dog også være tale om et våbenskjold for en
af de følgende ejere af Thurø.
78
RAO. Thurø Sogn. Enesteministerialbog 1752-1814.
I beskrivelsen af gaverne anføres: »paa Messehagelen 1
Kors af Sølv Kniplinger og 3de støker paa altarklædet«;
i så fald formentlig et stort kors flankeret af to mindre.
En sådan udsmykning vil dog være en afvigelse fra
vanlig praksis.
79
RAO. Thurø Sogn. Enesteministerialbog 1752-1814.
80
En gruppe unge kvinder skænkede desuden gardiner i hedebosyning til vinduerne. RAO. Sogneark.
Kaldsbog.
81
Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige Altertavler – og anden billedbærende kirkeudsmykning af
betydning for liturgien og den private andagt 1-2, Odense
2010, 1015-17.
82
KB. Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne
1755 og Christian Jürgensen Thomsens beskrivelse
i Nationalmuseets accessionsprotokol 1830; jf. også
sammes senere affattede beretning om sin besigtigelse
af tavlen på Thurø i sommeren 1828 i Engelstoft 1859
420-23 (bilag X).
83
En beretning om istandsættelsen synes ikke at foreligge.
84
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1963. Enkelte blærer
i kridtgrunden på venstre sidefløj blev behandlet af
Verner Thomsen 1966.
85
En detaljeret redegørelse for konstruktionen findes i
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1963.
86
I Nationalmuseets accessionsprotokol 1830 har
Christian Jürgensen Thomsen noteret, at der ‘forhen’
havde været baldakiner over sidefelterne. Antagelig var
baldakinerne faldet af under transporten, sådan som det
også synes at have været tilfældet med predellaens tekstplade. Der har ikke kunnet påvises spor efter en baldakin over midtskabets centrale rum, hvilket kan skyldes,
at rummets to indervanger ligesom bagklædningen er
afsavet foroven. Rummet kan oprindeligt have været
højere og haft en baldakin svarende til siderummenes,
eller der kan have været et egentligt †topskab med en
relieffremstilling og særlige fløje med malerier, idet de
eksisterende fløje ikke har kunnet dække et sådant.
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1963. Altertavler med
topskab kendes fra bl.a. Egvad (o. 1475-1500, DK Sjyll
1754), Århus Domkirke (1479, DK Århus 489) og
Ulkebøl (o. 1515-20, DK Sjyll 2336).
87
Predellaens plader er afsavede i enderne, og det er
muligt, at den forreste og den bageste plade oprindeligt har været ført op i en bue fra den nederste plade og
ud under den øverste. NM. Indb. ved N. J. Termansen
1963.
88
En detaljeret redegørelse for de sekundære tilføjelser
findes i NM. Indb. ved N. J. Termansen 1963.
89
Fornyelserne, til dels i lindetræ, omfatter de tre kon-
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Fig. 112. Indre set mod øst, 1896. I Thurø lokalhistoriske Arkiv. – Interior looking east, 1896.

soller på baldakinen over den venstre engel samt tre
fialer, den midterste konsol og enkelte krabbeblade på
baldakinen over den højre engel. NM. Indb. ved N. J.
Termansen 1963.
90
Baldakinernes lofter er muligvis fornyet. NM. Indb
ved N. J. Termansen 1963.
91
Én nagle var bevaret 1830, jf. Christian Jürgensen
Thomsens beskrivelse i Nationalmuseets accessionsprotokol 1830 og sammes beretning i Engelstoft 1859
420 (bilag X).
92
Ved indkomsten i Nationalmuseet 1830 manglede
englens hånd og svøben, men begge dele må være
nyudført, formentlig ved restaureringen o. 1880, idet
de ses på ældre fotos i NM (i dag mangler svøben). Jf.
Christian Jürgensen Thomsens beskrivelse i Nationalmuseets accessionsprotokol 1830 og sammes beretning
i Engelstoft 1859 421 (bilag X).
93
1830 manglede tappen i Kristi hoved, hvorved et
hulrum blev synligt; jf. Christian Jürgensen Thomsens

beskrivelse i Nationalmuseets accessionsprotokol 1830.
I dag mangler tappen i den højre engels hoved.
94
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1963.
95
Forgyldningen er udført 1963 som erstatning for en
ældre, næsten afslidt forgyldning. NM. Indb. ved N. J.
Termansen 1963.
96
De sekundære brokademønstre er skrabet i kridtgrunden, mens den var våd, og ikke som det oprindelige mønster, hvoraf er bevaret mindre partier (jf. ndf.),
skåret i kridtgrunden. Mønstrene har gotisk præg og er
antagelig kopieret efter rester af de oprindelige mønstre eller andre forlæg. NM. Indb. ved N. J. Termansen
1963. I forbindelse med Magnus Petersens restaurering
1885-86 af Claus Bergs altertavle i Odense Domkirke
(o. 1515-23) påførtes adskillige figurer nyere brokadeimitationer, her dog fremstillet af lærred eller papir
med malet mønster, jf. DK Odense 658 note 406.
97
Ikke hhv. mandlige helgener på den ene engel og
kvindelige på den anden, som anført i Christian Jür-
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103

Fig. 113. Trekløvermønster fra brokadeimitation på
Marias kjole (s. 2392). Detalje af *altertavle nr. 1. Kalke
ved N. J. Termansen 1963. I NM. – Trefoil pattern from
brocade imitation on the Virgin’s dress. Detail of *altarpiece
no. 1.
gensen Thomsens beskrivelse i Nationalmuseets accessionsprotokol 1830. Dette kan dog skyldes, at kun
mindre partier af båndenes oprindelige staffering er
bevaret i dag, mens det øvrige er opmalet o. 1880 (jf.
ndf.).
98
Jf. f.eks. en korkåbe i Århus Domkirke fra 1500-tallets første fjerdedel, der langs forkanten har en vævet
og applikeret bort med helgenfigurer under søjlebaldakiner (DK Århus 515) samt otte broderede *helgenfigurer fra o. 1500 i NM, angiveligt fra en †korkåbe fra
Odense Domkirke (DK Odense 563).
99
Jf. også Erling Svane, Det danske Rigsvåben og Kongevåben - udvikling og anvendelse,Viborg 1994, 87.
100
En detaljeret redegørelse for forekomsten af oprindelig kridtgrund og farve findes i NM. Indb. ved N.
J. Termansen 1963. Stafferingen er yderligere undersøgt af Mogens Larsen o. 1979, hvor der også blev lavet
spektralanalyse af ti farvesnit, jf. sammes bidrag til en
påtænkt bog om Thurøtavlen ved Susanne Bender,
Mogens Larsen og Erik Moltke; i NM.
101
Vingernes forside er helt glat, men må antages at
have haft graveret fjerdragt i den forsvundne, oprindelige kridtgrund. NM. Indb. ved N. J. Termansen 1963.
102
Herover fandtes rester af smalte fra en tidligere
istandsættelse; NM. Indb. ved N. J. Termansen 1963.

KB. Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne
1755.
104
Jf. Christian Jürgensen Thomsens beskrivelse i
Nationalmuseets accessionsprotokol 1830.
105
På maleriernes figurer er dragternes brokade lagt
med pensel og farve på gylden grund, jf. Mogens Larsens bidrag til en påtænkt bog om Thurøtavlen ved
Susanne Bender, Mogens Larsen og Erik Moltke; i
NM.
106
NM. Indb. ved N. J. Termansen 1963. Mønsterets
kontur er skåret i kridtgrunden og baggrunden udfyldt
med trambulérstik, hvorefter det er forgyldt. Efter forgyldningen har fløjene fået rig ciselering, udført dels
som almindelig punsling langs yderkanten af glorierne
og baggrundsbrokadens blade, dels som punktrosetter
langs fyldingernes yderkanter. Desuden en fin punktering, der tegner bladenes ribber. Jf. Mogens Larsens
bidrag til en påtænkt bog om Thurøtavlen ved Susanne
Bender, Mogens Larsen og Erik Moltke; i NM.
107
Antagelig har den arkitektoniske ramme været ens
på de to fløje: et hvælvet rum, med et vindue i venstre
side, hvorigennem sås blå himmel, og et vindue i højre
side med en blyindfattet rude.
108
Sammenkædningen med Bernt Notke er tidligst
foretaget af Francis Beckett, Altertavler i Danmark fra den
senere Middelalder, Kbh. 1895, 45, og samme, Danmarks
Kunst, II, Kbh. 1926, 161 og 428; den er underbygget i V. Thorlacius-Ussing, »Einige Arbeiten in Dänemark aus Bernt Notkes Werkstatt«, Acta Archaeologica
VIII, Kbh. 1937, 213-17, og Erik Moltke, »Medieval
Wooden Sculpture in Sweden I-V. Granskning af et
afsluttet korpusværk«, Fornvännen 76, 1981, 107 med
note 4-5, samt i sammes bidrag til en påtænkt bog
om Thurøtavlen ved Susanne Bender, Mogens Larsen
og Erik Moltke; i NM. Tilskrivningen er opretholdt
i nyere litteratur, jf. Kerstin Petermann, Bernt Notke.
Arbeitsweise und Werkstattorganisation im späten Mittelalter, Berlin 2000, 241-43; Anu Mänd, Bernt Notke.
Between Innovation and Tradition, Tallinn 2010, 84 f.; Jan
Friedrich Richter, »Corpus-Christi-Retabel«, Lübeck
1500. Kunstmetropole oim Ostseeraum, Jan Friedrich
Richter (red.), Petersberg 2015, 169-71.
Som det fremgår, har Bernt Notke været genstand for
en omfattende forskning, jf. Peter Tångeberg, Wahrheit
und Mythos – Bernt Notke und die Stockholmer St.-GeorgsGruppe. Studien zu einem Hauptwerk niederländischer
Bildschnitzerei, Ostfildern 2009, 17-38 (der ikke nævner
Thurøtavlen) og Matthias Weniger, »Bernt Notke.
Enigma trotz Erfolg«, Lübeck 1500. Kunstmetropole oim
Ostseeraum, Jan Friedrich Richter (red.), Petersberg
2015, 81-90. Forskningen har bl.a. diskuteret Notkes
profession (billedskærer og/eller maler eller måske
snarere entreprenør) og værksted(er) samt de mange
værker, der gennem tiden er til- og fraskrevet ham.
109
Ud over disse to værker kan Notke med sikkerhed knyttes til triumfkrucifikset i Lübeck Domkirke
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Fig. 114-115. Brokademønster på englenes kjortler og kåber (s. 2392). Detalje af *altertavle nr. 1. Kalker ved N. J.
Termansen 1963. I NM. – Brocade pattern on the angels’ tunics and cloaks. Detail of *altarpiece no. 1.
1477, mens alle de øvrige værker, der er sat i forbindelse med Notke, er tilskrivninger; jf. Bodil Franck,
»Bernt Notke«, Weilbachs Kunstnerleksikon, Sys Hartmann (red.), 6, Kbh. 1997, 193 f.; Tångeberg 2009 (note
108), 125. Om altertavlerne i Århus og Tallinn, se Erik
Moltke, Bernt Notkes altertavle i Århus Domkirke og Tallinntavlen, I-II, Kbh. 1970; Petermann 2005 (note 108)
70-108.
110
Moltke 1981 (note 108), 112 og Erik Moltke, »Hvad
véd vi nu om Bernt Notke?«, Polykrom skulptur og
maleri på træ, Steen Bjarnhof og Verner Thomsen (red.),
Kbh. 1982, 113.
111
Plathe og Bruun 2010 (note 81), 1015. Beslægtede
fremstillinger kendes fra bl.a. et maleri fra 1420/30
i Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg (inv.
nr. GM 1531), og fra et stenrelief af Hans Morinck
1612 i Badisches Landesmuseum, Karlsruhe (inv.nr. C
3246), jf. Gundis Bringéus, Nådafadern. Et passionsmotiv
i senmedeltida kyrkokonst, Lund 1998, 68-75 og 201 f.,
der har valgt at betegne motivet ‘Smertensmanden og
Maria’.
112
Om dette tema, se Miri Rubin, Corpus Christi. The
Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge 1992.
113
Ulla Haastrup, »Et kalkmalet Kristi Legemsalter«,
Danske Kalkmalerier. Sengotik 1475-1500, Kbh. 1991,
nr. 28; Henrik v. Achen, »Helgenikonografi og moralteologi. Kirkekunstens teologiske funksjoner i senmiddelalderen – en ikonologisk skisse«, Tro og bilde i Norden

i Reformasjonens århundre, Martin Blindheim m.fl. (red.),
Oslo 1991, 9-27; jf. også Otto Norn, »Det gotiske krucifix og den gotiske messe«, Kristusfremstillinger. Foredrag
holdt ved det 5. nordiske symposium for ikonografiske studier
på Fuglsang 29. aug.-3. sept. 1976, Ulla Haastrup (red.),
Kbh. 1980, 227-36.
114
Richter 2015 (note 108), 169.
115
Denne opfattelse findes i præsteindberetningen
1707, jf. RAO. Fyn i alm. 6. Udskrift af indgivne beretninger, og KB. GKS. 2351. 4º. Antegnelser om Kirkerne i
Fyen, samt i Erich Pontoppidan, Marmora Danica selectiora sive Inscriptionum 1, Kbh. 1739, 234, og i Erich
Pontoppidan, Den danske Atlas III, Kbh. 1767, 535
(der i øvrigt begge fejlagtigt anfører, at tavlen findes
i Svendborg Skt. Nikolaj). I den fyldige beskrivelse af
tavlen i præsteindberetningen 1755 er de afbildede
figurer ikke identificeret, men det nævnes, at det kongelige danske våben er malet nederst på fløjene og på
englenes brystspænder, jf. KB. Kallske saml. 377. 4º.
Beskrivelse over kirkerne 1755. Se også E. C. Werlauff,
Monument over Kong Hans og Dronning Christina, i St.
Knuds Kirke i Odense, Kbh. 1827, 29-31, som i øvrigt
antog, at altertavlen var gået til.
116
Christian Jürgensen Thomsens beskrivelse i Nationalmuseets accessionsprotokol 1830 og sammes beretning i Engelstoft 1859 421-23 (bilag X).
117
Christian Jürgensen Thomsens beskrivelse i Nationalmuseets accessionsprotokol 1830 og sammes beret-
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120

Fig. 116. Stiliserede rosetter og blade fra brokadeimitation på (†)altermaleri nr. 1 (s. 2395). Detalje af *altertavle nr. 1. Kalke ved N. J. Termansen 1963. I NM.
– Stylized rosettes and leaves from brocade imitation on
(†)altar painting no. 1. Detail of *altarpiece no. 1.
ning i Engelstoft 1859 423 (bilag X); jf. også Nordisk
Tidskrift for Historie, Literatur og Konst, Christian Molbech (udg.), 2, Kbh. 1828, 639-41; »Efterretninger om
fundne nordiske Oldsager samt om større Mindesmærker fra Oldtiden og Middelalderen«, Nordisk Tidsskrift
for Oldkyndighed 1, Kbh. 1832, 197-99; Danske malede
Portrætter. En beskrivende Katalog E. F. S. Lund (udg.), IX,
Kbh. 1903, 251. Der findes flere kopier af malerierne,
bl.a. en kopi fra midten af 1500-tallet i Frederiksborgmuseet (inv.nr. 2890), jf. Otto Andrup, Udvalg af Museets
Erhvervelser 1913-1925: Katalog udarbejdet til Udstillingen
på Charlottenborg November 1925, Kbh. 1925, 1 f.
118
Jf. også Beckett 1895 (note 108), 44. Tavlen må være
bestilt i perioden mellem Christian I’s død 1481 og
dronning Dorotheas død 1495.
119
Plathe og Bruun 2010 (note 81), 1015; jf. også Christian Jürgensen Thomsens beretning i Engelstoft 1859
421 (bilag X); Beckett 1895 (note 108), 43.

Om kongelige sjælegaver, herunder fra Christian
I og dronning Dorothea, se f.eks. Birgitte Bøggild
Johannsen, »”Fore wor (…) siæle bestands og salighetz
skild”. Om kongelige stiftelser og sjælegaver fra kong
Hans’ og dronning Christines tid«, Kirkehistoriske Samlinger 1999, 7-49. Thurøtavlen er omtalt s. 18 f.
121
Teorien er tidligst formuleret i J. O. Arhnung, De
hellige tre Kongers Kapel ved Roskilde Domkirke, Kbh.
1965, 230-35. Jf. også Vivian Etting, »Tiderne skifter
1400-1536«, Roskilde bys historie – tiden indtil 1536,
Frank A. Birkebæk, Ernst Verwohlt og Mette Høj
(red.), Viborg 1992, 319-22; Birgitte Bøggild Johannsen, »Fra reformation til hovedrestaurering: sogn og
kirke i nyere tid«, Svendborg Sct. Nicolai, Kaare Lund
Rasmussen (red.), Gylling 2008, 122-23; s. 566 med
note 210 og DK Odense 2850 med note 124.
122
Spørgsmålet om tavlens proveniens, herunder en
gennemgang af mulige lokaliteter med argumenter
for og imod, er behandlet i et upubliceret bidrag til
en påtænkt bog om Thurøtavlen ved Susanne Bender,
Mogens Larsen og Erik Moltke, samlet o. 1979; i NM.
123
Således i præsteindberetningen 1707; RAO. Fyn i
alm. 6. Udskrift af indgivne beretninger, og KB. GKS.
2351. 4º. Antegnelser om Kirkerne i Fyen; endvidere
i Danske Atlas III, 1767 (note 115), 535. I Hans de
Hofman, Den danske Atlas VI, Kbh. 1774, 722, meddeles blot, at tavlen er ført til Thurø andetsteds fra.
124
I præsteindberetningen 1755 anførtes, at tavlen ‘efter
beretning’ skulle være overført fra Holckenhavn, jf. KB.
Kallske saml. 377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755, og
dette gentages i indberetningen til Oldsagskommissionen 1809, jf. NM. Indb. ved Joachim Begtrup 1809.
125
Jf. Christian Jürgensen Thomsens beretning i
Engelstoft 1859 420 (bilag X). Allerede Beckett 1895
(note 108), 42, fastslog dog, at denne antagelse var
meget usikker. I Plathe og Bruun 2010 (note 81), 1014,
er der sket en forveksling, således at det under kirkens
nuværende altertavle (nr. 2) er anført, at den muligvis
oprindeligt stammer fra Dalum.
126
N. J. Termansen konstaterede, at tavlen var istandsat to gange, og at ændringen af dens form var sket
først; NM. Indb. ved N. J.Termansen 1963. I den grundige beskrivelse af tavlen i præsteindberetningen 1755
omtales et †topskab ikke; KB. Kallske saml. 377. 4º.
Beskrivelse over kirkerne 1755.
127
Ved en undersøgelse af tavlen o. 1979 konstaterede
Mogens Larsen, at der mange steder fandtes oprindelig,
blå azurit, der var overmalet med smalte, som anvendtes i 1600-tallet; jf. sammes bidrag til en påtænkt bog
om Thurøtavlen ved Susanne Bender, Mogens Larsen
og Erik Moltke; i NM.
128
RAO. Provstiark. Justitsprot. m.m.; RAO. Svendborg
Amtsprovsti. Synsprot.
129
Christian Jürgensen Thomsens beskrivelse i Nationalmuseets accessionsprotokol 1830 og sammes beretning i Engelstoft 1859 421 f. (bilag X).
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Flytningen til loftet skete angiveligt, fordi præsten
var bekymret for, at tavlen ville blive ødelagt i det lille
våbenhus, hvor forbipasserende let kunne røre ved
den. Brev fra sognepræst J. C. A. Krebs til Thomsen 22.
febr. 1831, i NM.
131
NM. Høyen, notebog VII, 1830, 63. Om knæleportrætterne noterede han, at ‘nu er hovederne rent
affaldne’. Endnu sås dog det hvide hovedtøj, og Høyen
lavede en skitse af det og af våbnet på den højre englefigurs spænde. Om Christian Jürgensen Thomsen virkelig
1828 kunne se så meget på malerierne, som anført i
hans beskrivelse (Engelstoft 1859 421-23), eller der er
tale om afsmitning fra hans kendskab til deres kopier,
er uvist; såfremt det første er tilfældet, blev maleriernes
tilstand drastisk forværret forud for Høyens besøg.
132
‘Skønt malerierne på Thurø gamle og mærkelige
altertavle har lidt meget, så er dog det udskårne arbejde
for godt til, at også det skulle rent ødelægges, ligesom
også malerierne på predellaen’ (dvs. nr. *3); brev fra
N. L. Høyen til Christian Jürgensen Thomsen 4. nov.
1830, i NM.
133
Brev fra sognepræst J. C. A. Krebs til Chr. Jürgensen
Thomsen 23. nov. 1830, i NM. Under transporten blev
tavlens malerier yderligere ødelagt, og sognepræsten
fik siden hård, men måske ikke fuldt berettiget kritik,
dels for opbevaringen af tavlen på kirkeloftet, dels for
dens utilstrækkelige indpakning ved transporten til
København, jf. korrespondance i NM (breve fra J. C. A.
Krebs til Chr. Jürgensen Thomsen 23. nov. 1830 samt
12. og 22. febr. 1831); Christian Jürgensen Thomsens
beskrivelse i Nationalmuseets accessionsprotokol 1830
og sammes beretning i Engelstoft 1859 422 (bilag X).
134
Der synes ikke at findes en beskrivelse af arbejderne,
som formentlig er sket forud for tavlens opstilling i
museets udstilling, hvor den tidligst nævnes 1883. Den
blev i første omgang udstillet uden fløje, jf. Det Kongelige Museum for de Nordiske Oldsager. Veiledning for Besøgende, Kbh. 1883, 77 (nr. 233). Jf. også Mogens Larsens
bidrag til en påtænkt bog om Thurøtavlen ved Susanne
Bender, Mogens Larsen og Erik Moltke; i NM.
135
Ved restaureringen 1963 (jf. ndf.) fastlagdes den
oprindelige kridtgrund, der næsten overalt var løs, mens
den sekundære kridtgrund var fastsiddende og ikke
behøvede behandling. NM. Indb. ved N. J. Termansen
1963.
136
Plathe og Bruun 2010 (note 81), 1014 f.
137
I sin oprindelige skikkelse var tavlen muligvis
udformet som en femfløjet tavle (pentaptych) med to
sæt hængslede og bevægelige fløje, jf. Plathe og Bruun
2010 (note 81), 1014; herom vides dog intet sikkert.
Fire indskæringer i skabets bagkarm menes at være
spor efter †støtterevler for bagklædningen. NM. Indb.
ved Mogens Larsen 1970. Sikre spor efter, at tavlen
oprindeligt var femfløjet, omtales ikke i beretningen.
138
Engelstoft 1859 402; jf. også J. Magnus-Petersens
arkiv, i NM.
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Der er imidlertid ikke tale om rester af farver fra en
bemaling 1896, men om farver tilføjet direkte på træet
efter afrensningen af tavlen 1976 (jf. ndf.). NM. Indb.
ved Bent Jacobsen 2016.
140
Også rammeværket vil blive nymalet ligesom felternes baggrund vil blive forgyldt. NM. Indb. ved Bent
Jacobsen 2016; Korrespondance.
141
Breve fra H. F. Svendsen og Rahbek maj-juni 1896,
i NM.
142
Engelstoft 1859 402 f.; Korrespondance i NM samt
indb. ved V. Koch 1890 og Mogens Larsen 1970; RAO.
Bispeark. Syn over kirker og præstegårde.
143
Korrespondance i NM; jf. også Achton Friis, De
danskes Øer 1, Kbh. 1926, 82. Stafferingen omfattede
rødbrunt og blåt på rammeværket, kølbuebaldakinerne blev cinnoberrøde med tidselblade og rankeslyng i rødt, grønt og hvidgråt, og til relieffernes
figurer anvendtes lys hudfarve med røde kindpletter
og på dragterne sølv med gul- og rødbrune lasurer
samt rødt, blåt og sort. Predellaen var sortmalet med
rødbrun ramme og gylden frakturskrift. NM. Indb. ved
Mogens Larsen 1970.
144
RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. Røjbæk
havde 1972 farvesat den senmiddelalderlige altertavle i
Kværndrup Kirke (s. 2259).
145
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1970.
146
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1970; Plathe og
Bruun 2010 (note 81), 1015.
147
Plathe og Bruun 2010 (note 81), 1015 og 1369; jf.
også Hans Krongaard Kristensen, The Franciscan Friary
of Svendborg, Svendborg 1994, 77.
148
Tidligst påpeget af Engelstoft 1859 403.
149
Joachim Begtrup, Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd, Odense 1823, 59.
150
Der kunne muligvis også være tale om en henvisning til en (skåret eller malet) fremstilling af Bønnen i
Getsemane på tavlens †predella (jf. s. 566).
151
NM. Indb. ved Chr. Jürgensen Thomsen 22. juli
1828 (Svendborg Gråbrødre Klosterkirke).
152
RAO. Svendborg Kloster Kirkeinspektion. Diverse
dokumenter 1656-1829; jf. også †Gråbrødre Klosterkirke s. 590 (note 209); Engelstoft 1859 400 f. Peter
Jørgensen tilbød desuden at lade altertavlen restaurere,
men i hvilket omfang dette skete, er uvist (‘Da nu
Klosterkirken skulle nedbrydes, og Inspektionen var
anmodet om at bevare dens ornamenter, klokke osv.,
tilbød sig kirkens værge (dvs. Peter Jørgensen), der er
født på Thurø, at han ville lade Klosterkirkens altertavle restaurere, når den tillige med krucifikset måtte
blive opsat i Thurø Kirke’). Brev fra sognepræsten ved
Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg J. C. A. Krebs til Chr.
Jürgensen Thomsen 22. febr. 1831, i NM). Ifølge den
lokale tradition var Peter Jørgensen ikke bare formidler, men ligefrem giver af altertavlen, hvilket dog ikke
kan bekræftes, jf. Engelstoft 1859 401 f.; Hansen 1960
43. Traditionen hænger formentlig sammen med en
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Fig. 117. En engel med en kalk til at opsamle blodet
fra Kristi sår. Detalje af altertavle nr. 2 (s. 2398). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – An angel with a chalice for
catching the blood from the wounds of Christ. Detail of altarpiece no. 2.
seddel indlagt i korbuekrucifikset, hvor det er anført,
at dette og altertavlen blev foræret af købmand Peter
Jørgensen 30. aug. 1828 (jf. note 182).
153
NM. Engelstoft; brev fra H. F. Svendsen 16. marts
1896.
154
Breve fra H. F. Svendsen og Rahbek maj-juni 1896,
i NM. Fornyelserne omfattede de fleste lanser og spyd,
en del hænder, bl.a. Longini højre hånd og hele venstre arm på soldaten med lansen ved hans side samt
reparationer på Stefaton og Pilatus(?). I korsbæringsrelieffet manglede den forreste soldat venstre hånd, og
i opstandelsesrelieffet manglede fingre på flere figurer. Også Kristi kors i Golgatascenen er fornyet, uvist
hvornår. NM. Indb. ved Mogens Larsen 1970. Jf. også
J. Magnus-Petersens arkiv, i NM.
155
NM. Indb. ved Mogens Larsen 1970. Jf. også J.
Magnus-Petersens arkiv, i NM. Endvidere er der i
Kristusfigurens ryg indridset årstallet »1896«, jf. meddelelse fra konservator Bent Jacobsen 2019.
156
NM. Indb. ved Bent Jacobsen 1990.
157
Plathe og Bruun 2010 (note 81), 1017.
158
1895 antog Beckett, at predellaens malerier var
udført af den samme maler, som havde malet Christian

II’s *altertavle fra Helsingør Skt. Marie Kirke (siden
1843 i Nationalmuseet (inv.nr. 7278)); Beckett 1895
(note 108), 154 f. 1926 tilskrev Beckett Helsingørtavlen og dermed Thurøpredellaen til den nederlandske
maler Jan Mostaerts værksted; Beckett 1926 (note 108),
244 f.; jf. også Plathe og Bruun 2010 (note 81), 1017. I
forbindelse med Danmarks Kirkers beskrivelse af Skt.
Marie Kirke blev tavlen indgående undersøgt med
den konklusion, at den var så præget af istandsættelser, at det var umuligt at knytte tavlen til en bestemt
kunstner; man måtte nøjes med at fastslå, at den var
malet af en nederlandsk skolet kunstner eller i et nederlandsk præget miljø (DK Frborg 372). Senest er tavlen
dog overbevisende henført til den nederlandske maler
Jakob Cornelisz van Oostsanens værksted o. 1526;
Daantje Meuwissen og Andrea van Leerdam, »The Last
Judgement with Christian II of Denmark and Isabella of
Austria. A Memorial Piece from the Workshop of Jacob
Cornelisz. van Oostsanen?«, Living Memoria. Studies in
Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour
of Truus van Bueren, Rolf de Weijert m.fl. (red.), Amersfoort 2011, 333-45. *Predellaen er ikke behandlet i
denne forbindelse.
159
Selve predellaen beskrives som ‘et langt skab, som
ventelig (dvs. sandsynligvis) i de papistiske tider er
blevet brugt til gemme relikvier i’; KB. Kallske saml.
377. 4º. Beskrivelse over kirkerne 1755.
160
NM. Høyen, notebog VII, 1830, 63; jf. også note
132 (Høyens brev til Thomsen).
161
Christian Jürgensen Thomsens beretning i Engelstoft
1859 420 (bilag X); C. Engelhardt, Museet for de Nordiske Oldsager. En kort Ledetraad for de Besøgende, Kbh.
1867, 34 f. (nr. 180).
162
Hofman 1760 (note 10), 41, Danske Atlas VI, 1774
(note 123), 722.
163
Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før
1870, II, Kbh. 1982, nr. 4067. Samme guldsmed har
bl.a. udført altersættet i Viby Kirke 1641 (DK Odense
4551) og kalken i Blåhøj Kirke (oprindelig Hover)
1652 (DK Vejle 2687). Jf. også Finn Grandt-Nielsen,
Fynsk kirkesølv, Odense 1983, 78.
164
NM. Indb. ved Søren Weitemeyer 2005.
165
Danske Atlas VI, 1774 (note 123), 722; Grandt-Nielsen 1983 (note 163), 34 og 103.
166
Bøje 1982 (note 163), nr. 4086.
167
Stemplet kan muligvis tydes som et H mellem to
C’er, hvoraf det første C er spejlvendt. Identifikationen
er venligst foreslået af Henrik Jakobsen, Malling.
168
RAO. Sogneark. Kaldsbog; Kirkens arkiv. Synsprot.
169
Beslægtede stager findes i bl.a. Hylke Kirke (DK
Århus 4641).
170
Anne-Grete Thestrup, »Messehagler i Svendborg
Provsti«, Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1991,
108; RAO. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
171
Skriftlig oplysning fra Grethe Sørensen, marts 2019.
172
RAO. Sogneark. Kaldsbog; Menighedsrådsark. Sager.

THURØ KIRKE

2451

Fig. 118. Kranium, orm, hofteskål og skrubtudse. Forkrænkelighedssymboler på altertavle nr. 2 (s. 2398). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Skull, worm, hip socket and toad.
Symbols of corruption on altarpiece no. 2.
173

Engelstoft 1859, 361. O. 1855 noterede Engelstoft, at
dåbsfadet stod på fire simple ben; NM. Engelstoft.
174
I sin indberetning til Oldsagskommissionen 1809
anførte sognepræsten, at dåbsfadet var skænket af Ellen
Marsvin og overført fra Holckenhavn. Han indsendte
samtidig en tegning af fadet; denne synes dog ikke
bevaret. NM. Indb. ved Joachim Begtrup 1809.
175
V.Thorlacius-Ussing, Billedskæreren Claus Berg, Kbh.
1922, 68-70 og 126 (katalog nr. 23); Jan Friedrich
Richter, Claus Berg. Retabelproduktion des Spätmittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007, 95-97 og 364 (katalog
nr. 25a). Samme opfattelse var angiveligt fremført af J.
Magnus-Petersen 1896; RAO. Sogneark. Kaldsbog.
176
Jf. f.eks. *korbuekrucifiks fra Odense †Gråbrødre
Klosterkirke (DK Odense 1808 og 1573). Lågene, der
skulle lukke hullerne, mangler, og det i et med korpus
skårne stykke mellem hullerne er bortskåret. NM.
Indb. ved Mogens Larsen 1970.
177
Nummereringen var angivet ved en til syv prikker. NM. Indb. ved Bent Jacobsen 1994a. Sammenlign
f.eks. med det restaurerede korstræ i korbuekrucifikset i Skamby Kirke (Odense Amt), jf. Thorlacius-Ussing
1922 (note 175), 44, og Richter 2007 (note 175), 92-94.
178
På figurens pande sås fire farvelag, heraf tre med
blodstænk, og på brystet seks farvelag, hvoraf det
oprindelige var en blå- og rødpigmenteret hvid farve
på kridtgrund. Denne blev gentaget to gange, hvorefter kom en gråviolet hudfarve på grå undermaling, og
derefter en brun bemaling, muligvis en ådring, fulgt af
moderne, hvide farver. På tornekronen sås en enkelt

grøn farve på nyere kridering, og på lændeklædet fandtes kun to nyere farvelag i blåt og gyldent. På korstræet
konstateredes først en bleg, grøn farve på kridering,
fulgt af gråt, rødbrunt og sort samt den nuværende
brune farve. I firpassene sås oprindelig og sekundær
forgyldning, mens indfatningen havde røde og rødbrune farvelag. NM. Indb. ved Mogens Larsen 1970.
179
NM. Engelstoft; Indb. ved V. Koch 1890.
180
Afrensningen synes at have ætset meget uensartet
og til dels beskadiget den oprindelige kridtgrund. NM.
Indb. ved Mogens Larsen 1970.
181
RAO. Svendborg Kloster Kirkeinspektion. Diverse
dokumenter 1656-1829.
182
NM. Indb. ved Bent Jacobsen 1990 og 1994a-b.
Ved restaureringen blev der fundet to sammenrullede
sedler i hullet i Kristusfigurens ryg. På den ene seddel
stod på den ene side: »Chriestuzes og Aeltertalvelen
gievet af Kiøbman Petter Jørgensen i Svendborg 1828
30 August«, og på den anden side, delvist udvisket:
»Aelter Tavel og Kr… af Kiøbmand Peter Jørgensen fød paa Thurøe 1783«. På den anden seddel stod:
»Restaureret i October 1895 ved Dekorationsmaler
H. F. Svendsen fra Kjøbenhavn med Assistance af do
Rahbek fra Ringsted. Schram - Sognepræst«. Sedlerne
blev lagt tilbage efter restaureringen.
183
Thorlacius-Ussing 1922 (note 175), 70-72 og 162
(katalog nr. 24), og Richter 2007 (note 175), 113 og
364 (katalog nr. 25b).
184
Nært beslægtet snitværk findes på korstolene i
Gudme Kirke (Gudme Hrd.), ligeledes tilskrevet Claus
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192

Brev fra H. F. Svendsen 16. marts 1896, i NM.
Breve fra H. F. Svendsen og H. P. Rahbek maj-juni
1896; RAO. Bispeark. Syn over kirker og præstegårde;
Sogneark. Kaldsbog.
194
Stolestader med gavle med apostelrækker kendes
desuden fra bl.a. Grundfør Kirke, o. 1630 (DK Århus
1663).
195
Jens Møller-Jensen har udført beslægtede stolestader i Femø Kirke 1909 (DK Maribo 892); jf. også Møller
Jensen 1916 (note 73), 63.
196
RAO. Sogneark. Kaldsbog; NM. Indb. ved Jens
Johansen 1970.
197
Holckenhavn (da Ellensborg) tilhørte fra 1616 Ellen
Marsvin, der forøgede bygningen betydeligt og indrettede et kapel i vestfløjen, som blev udstyret med usædvanlig pragt (indviet 1637). Hans Dreyer havde ophold
på slottet 1630-37 og er ud over stolestaderne tilskrevet
opgang, rygpanel og himmel til prædikestolen, herskabsstolen, dørfløjen og vægpanelerne i kapellet. Også
de følgende år havde Hans Dreyer ophold på Fyn. Chr.
Axel Jensen, »Snitværker af Mester Hans Dreier«, Fra
Nationalmuseets Arbejdsmark, 1931, 9; Birgitte Bøggild
Johannsen, »Hans Dreyer«, Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon (4. udg.), II, Sys Hartmann (red.), Kbh. 1994, 168.
198
Holckenhavngavlenes relieffer viser 11 apostle (Peter,
Andreas, Jakob den Ældre, Johannes, Filip, Bartholomæus, Thomas, Judas Tadæus, Jakob den Yngre, Simon
og Paulus) samt Kristus, idet der savnes en gavl med
Mattæus. Den fristende tanke, at Mattæusgavlen kunne
være udtaget af rækken på Holckenhavn og over193

Fig. 119. Uidentificeret mesterstempel på sygesæt 1877
(s. 2409). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Unidentified
stamp on communion set for the sick, 1877.
Berg o. 1530, jf. Thorlacius-Ussing 1922 (note 175), 87
f.; Richter 2007 (note 175), 113 f. og 355 (katalog nr. 6).
185
Sammenlign f.eks. med prædikestolen i Skibinge
Kirke (DK Præstø 885).
186
Undersøgelsen var koncentreret i et af stolens fag, og
den påviste staffering omfattede rødbrunt rammeværk,
mørkebrun fyldingsfarve og bladværk lagt med forgyldning og rød farve med rød laklasur. Fialerne havde
skråløb i hvidt, rødt og sort; den nuværende forgyldning på fialernes rosetter kan stamme herfra. Bemalingen var, selv om den havde været udsat for afrensning,
ret velbevaret. NM. Indb. ved Mogens Larsen 1970.
187
Thorlacius-Ussing 1922 (note 175), 70-72 og 162
(katalog nr. 24), og Richter 2007 (note 175), 113 og 364
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Fig. 120. Døbefont nr. 1, o. 1865 (s. 2411). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Font no. 1, c. 1865.
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ført til Thurø, må dog afvises, dels fordi topstykket på
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Fig. 121. Dør til præsteværelset bag alteret, o. 1600 (s.
2423). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Door to priest’s
room behind the altar, c. 1600.
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marts 1640). Jf. også Engelstoft 1859 256 f. Den 1639
omtalte reparation er således næppe gennemført.
246
Engelstoft 1859 352.
247
I den lokale tradition er bygningen blevet kædet
sammen med et hus, der lå sydvest for kirken. Huset
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Fig. 122-123. Christian I’s og dronning Dorotheas våbenskjolde. Detaljer af *altertavle nr. 1 (jf. fig. 29-30, s. 2392).
Foto John Lee 2019. – The coats of arms of Christian I and Queen Dorothea. Details of *altarpiece no. 1 (cf. figs. 29-30).
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THURØ CHURCH

The church lies on the north side of the island of
Thurø on a hill with a view of Skårupøre Sound
between Thurø and Funen. It is situated in the
northwestern corner of the old village (cf. fig.
4). The church has replaced a †chapel (cf. below).
Building. The church was built as a nave church
with a porch to the south. The walls are of fieldstone and medieval brick laid primarily in crossbond.The doors of the church are basket-handlearched (cf. fig. 11), and the original †windows,
which have all disappeared, were probably the
same.The original church building, which is now
the nave, had no structural separation between
chancel and nave, and it is covered by the original
flat wooden ceiling. From the porch there is access to a gallery (cf. below) at the western end of
the nave by a masonry staircase (fig. 13).
In 1697 the church was repaired, but the extent of the repairs is unknown. They were only
mentioned in a now-vanished inscription on the
north wall of the church.
Around 1755 the church was given a small
†ridge turret towards the west, which was replaced in 1870 by the present ridge turret. It was
given the current copperplating in 1940 (figs. 10
and 17).
The building was given new, large baskethandle-arched windows in 1830, and in 1852 a
†plaster ceiling was set up (cf. fig. 24); this was
taken down in 1896.
The largest restoration was in 1905, when a
chancel with a polygonal termination was added
towards the east (fig. 7) and a small furnace room
to the north (cf. fig. 15). The chancel is in normal
brick in cross-bond and there is a large, baskethandle-arched window to the south and a smaller one to the east. Between the chancel and the
nave a round chancel arch with profiled corbels
was built (fig. 25).The extension is covered with a
composite groin vault (fig. 16).The interior of the
church was most recently refurbished in 1996-97.

Wall paintings. The painted decorations on the
ceiling and around the windows (cf. figs. 22, 64,
85 and 89) were done in 1896 by the decorative
painter H. F. Svendsen, Copenhagen.The decorations in the chancel, and above the entrance door
(fig. 23, 25, 82, 85 and 111) were painted by Jens
Møller-Jensen, Copenhagen, in 1905 and 1909.
Furnishings. The church has several medieval items of furnishing transferred from other
churches. This applies to the altarpiece from c.
1500 (figs. 36-45 and 117-118) and the chancel arch crucifix from c. 1525-30 (figs. 59-61),
both of which were transferred from the †Greyfriars Abbey Church in Svendborg in connection with its demolition in 1828. There is also
a pulpit from c. 1525-30 (figs. 62-63), whose
provenance is unknown. The chancel arch crucifix and the pulpit have both been attributed
to the workshop of Claus Berg in Odense. Also
worth mentioning are two items of furnishing
which have been in the National Museum since
1830: the church’s first *altarpiece from c. 1490,
which has been attributed to Bernt Notke from
Lübeck and was inaugurated by King Christian
I’s Queen Dorothea after the death of the King
in 1481 (figs. 26-35, 113-116 and 122-123). In
the central aisle (fig. 28) there is a Pietà representation of a type unusual in Denmark with the
standing Virgin Mary holding her also-standing,
dead son in front of her, flanked by kneeling angels with instruments of martyrdom, and on the
wings there are fragmentarily preserved kneeling
portraits of the Royal couple (figs. 32-33). Judging from the modest size of the altarpiece it was
originally used in a smallish chapel or on a side
altar, but its provenance before it came, probably
in 1640, to Thurø, is unknown. The same is true
of a *predella from c. 1515 with Dutch-inspired
paintings (figs. 46-50), on which the altarpiece
was placed. Both were sent to the National Museum in 1830.
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The baptismal dish (fig. 57) is a Nuremberg
work from the 1500s, while the altar candlesticks
(figs. 55-56) are from c. 1600; these items too
may have been transferred from other churches.
The Communion set (fig. 51), which is the work
of Klaus Christensen, Odense, was funded by Ellen Marsvin at the consecration of the church in
1640 along with a bell; the latter was recast in
1871 (fig. 92). The oldest pew ends (figs. 64-77),
a poor box (fig. 80) and a door wing (figs. 12 and
82) were also by all appearances newly made for
the church in 1639-40. The wafer box (fig. 52)
was made in 1678 by Johan Falentin Schwartz,
Odense; the Communion set for the sick (fig.
53) is from 1877. A hymn board from c. 1850
(fig. 86) and a font from c. 1865 (fig. 120) are
stored in neighbouring buildings to the church.
The church ship “Philip” (fig. 89) was hung up in
1901; it was donated by the chartering agent R.
W. Rasmussen.
From the restoration of 1905, which gave the
church its present-day form, and from the years
immediately afterwards, come the altar rail, the
font (cf. fig. 85), pews (figs. 78-79), the parapet
of the gallery and the hymn boards (fig. 87); everything is in an Art Nouveau style to designs by
the painter, architect and artist-craftsman Jens
Møller-Jensen, Copenhagen (perhaps with the
exception of the font). The altar jug from 1913
(fig. 54) has stamps from S. & M. Benzen, Copenhagen; it was donated by the pastor Valdemar
Lauritz Schram and his wife Anna. The chandeliers are Baroque copies procured in 1890-1940.
The Communion table is from 1940, as is the

baptismal jug (fig. 58), which was donated by the
wholesaler Camilla Perssen and made by C. F.
Heise, Copenhagen.The church ship “Ruth” (fig.
90) was donated in 1960 by the shipowner A. E.
Sørensen, who also donated the church’s organ,
built by Marcussen & Søn, Aabenraa, and set up
in 1965. From the same year comes the chancel
carpet, sewn to a design by Ernestine Nyrop, and
the board listing the incumbents (fig. 88), which
was designed and carved by Emil Hansen, Ryslinge. Four chasubles were made in 2008-19 by
the weaver Grethe Sørensen,Vamdrup.
Colour scheme. The chancel arch crucifix and
pulpit have polychromed ornamentation done
in 1895-96 after old traces of colour, while the
reliefs of the altarpiece have since the 1970s been
in stripped oak; reornamentation and gilding will
be done in 2019.The pew ends and Art Nouveau
furnishings have details in red, green and gold. In
1853 a greyish-white colour was used on the furnishings; later in the century parts were painted
in imitation oak.
Sepulchral monuments. The church has two tombstones from c. 1650-1700, which have been set
up in the porch (figs. 93-94). In the churchyard
there are several monuments to Danish authors
(figs. 104-106).
A †chapel is mentioned earliest in 1639 as ‘old’
and ‘abandoned’. It is said to have been on the
northwestern part of the island. About the building and its furnishings no certain information has
been preserved.

